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D E

Gefontheyt fpreeckt

,

Roerende de uyt-leggmge njeinde Titel-

Tlate j en uan het in-houden

des wercx .

HEt is van oudts ghefcy t , en vry niet Tonder

reden,

En 't vvort als noch gelooft totop den dagh
van heden,

Dat Venus haeft verflaeur, en ooc haer dertel kint,

Indien men Ceres mift, en Bacchus niet en vint,

Doch föoje niet en hout van defe vreemde ftreken

,

Soo wil ick ronde tael, en fuyver Hollants fpreken ;

Een die geé dranck en heefr,en noot van honger lij c

Worthaeftfyn weeligh bloeden minne-luftéquijt.

Dit was(gelijckick fegh)een fpreuck in oude tijden

,

En voor de waerhey t felfs bekent aen alle zijden

;

Maernu moeticcé woorthier brengé aendé dagh,

Dat my tot hoogen lofen eere dienen magh .

Ick ben des werelts ooglede vreught van allcfaken

,

Geendingh kan, fondermy,dc finnévrolick maken;
Een rijck (ben icker niet) is maer een laftigh pack,

En kroonen even-felfsgeduerigh ongemack.
Ick ben dc rechte faus van alle foete dingen ,

Die heden zyn bekent, ofeertijtsomme-gingen,
Ick ben gelijck een Son , daeropeenyder wacht,
En vvaer ick niet en ben, daer iffet enckel nacht

.

Hebt



De Gefontheyt fpreeckt

.

Hebt Ceres byder hant, en al haer befte gaven,

Isleemt Bacchus tot behulp , om u te mogen laven ,

En doeter Venusby , en wat Cupido fent,

'Tis al maer herten-leet ben ïcker niet ontrent

.

In my , in my beftaet de vvel-luft van bet leven,

Dies fit ick boven al op defen throon veiheven,

JJies trcet hier Bacchus toe , en Ceres boven dien

En Venuskomt oock felfsmyneer en hulde bien*

Pomona ftaeter by , met freuyten in de mande

,

En Pales met haer melck y den beften van den lande

,

Oock Thetis , meteen korfvol aideihande vis

.

En wil niet henen gaen voor iy gelegent is.

En waerom langh veihael ? de Velt en Zee-godinnen
Die zyn my toe-gedaen , als met de ganlche finnen

,

Myn autaer vvert geviert , myn tempel is vereert,

Met al dat in het nat , en op het droogh verkeert

.

Maer wat dn Boeck vervat , is dienlligh na * e (peren

;

Het leert het recht gebruyek van alderhande koren ;

Het leert het recht gebruyek van frank en lpaenfche

En van het edel vocht gewaiTen aendé Rijn. (wijn,

Het leert het recht gebruyek van alle wilde dieren,

Die in het groene wout , ofop het water fv vieren

,

Het leert het recht gebruyek van alderhande vee

,

Het leert hoe dat men nu*de vruchten van de zee.

Het leert het recht gebruyek van alle boom-gewaffen,
En hoe men wortels dient de keucken toe te paffen f

Het leert het recht gebruyek van moes, en eet-baer

En watter indé hof of aender hey dé fpruy t. (kruy r,

Het leert na rechte maet > en op den regel flapen

,

En uythet echte bed gevvenftc vruchten rapen

,

Het leert hoe yder man fy n leger eeren moet

,

fcn hoe men even daer verkeerde gangen doet

.

Het



De Gtfontheyt ffreukt

.

Het leert het rechtgebruyck van alle jonge vrouwen,
Het leert een fwanger wij fhaer plichté onder-houwé,
Het leert het kraem-geheym,en geeft eé vaftewet

,

Ontrent het baren felfs, en in het kinder-bedt

.

Het leert eé handigh wijf, haereygen vruchtq foogé,

En weder als het dient haer gulle borften droogen

;

Het leert hoe dat een kint dient op te zy n gevoedt

,

En wat in ciat geval een vader plegen moet

.

Het leert hoe dat het lijfby wijlen dient bewogen

,

En wat , in yder menfch , de leden dragen mogen

;

Hetleertde rechte maetdaer op men fpijfenut

,

Het leert wanneer de maegh is noodigh uyt-geput #

Het leert hoe dat een huys ofwooningh is te bouwen,
En watter vooreë wint hier dienftigh istefchouwen,

Het leert met onderfcheytde krachté van de Lucht,

En vvaerom menigh hert in lange qualen fucht

.

Het leert u tot befiuyt , veel pngemeene dingen,

Het leert doorgoerbeleyrdequade tochten dwingen,
Het leert hoe fwaer vcrdriet,hoe vrees,en fwarte nijt,

Enhoetegrooten vreught, of liefde dient gemijt

Wel aen dan , foo je vvenft gefont te mogen leven

,

Koom fier hier wat de kun ft voor regels weet te gevé,

Koom taft in onfen Schat>het wort u toe-geftaen,

Ghy fult uy t myn vertreck noy t ledigh henen gaen.

Ghy kont hier o ver-hant vedichcyde dingen lefen,

Die ti tot groot vermaeck en voor-deel lullen vvefen,

Dekunftis vvondernut, en ftreckt haer over-al,
Het fy men deftigh is , of vrolick vvefen fal

.

Wie kan in beter vverek fyn uren oyt hefteden

,

vAls om gefont te zyn in geeft en in de leden ?

Wat vreught is fonder dat in eer ofmachtigh goet ?

PiC niet gefont cn is cn vint geen dingen foet.

* 4 TA-



TAFEL
Vdnde Capittelen in de voor-reden

.

\7An de verdorventheyt des men-
* fchen, eh waer door hy de fieck-

ten ende de doot felve onder-keu-

righ is geworden. Fol. 1.

Van de weerdigheyt des menfchen
naexiele ende lichaem , ende met
wat middel de felve in gefontheyt

langh by malkanderen gehouden
wei t . J4.

Waerom de menfchen in de eerlte

tijden veel langer leefde alsfy nu

doen. 25,

Ofhet leven door de konft ofte ee-

nigh middel verlenght kan wer-

den. 35.

Dat het fchrijven van de bewaring'e

des ghelontheyts dienftigh ende

nootwendigh is . ^43 •

Van de Gefontheyt ende hare weer-

digheyt . i w

Waer in de Gefontheyt beftaet. 5 8.

Waer in het leven beftaet,ende door

wat middel het felve in gefontheyt

onderhouden wert . 65

•

V^n de Capittelen int eerfte BeeL

\7Ande beweginge desgemoeis
v

in't gemeen. Fol. 79.

Van de Droefheyt 92.

Van de Nijt 1 24.

Van de Liefde. 131.

Van de Eergierigheyt 164.

Van de Gierigheyt • 1 7 j

.

VandeBlijdfchap.

Van de Gramfchap . 1 92.

VandeVreefe. 211,

Van de nootfakelijckheyt ende ver-»

fcheydenheyt des Luchts » ende

uyt wat oorfake de felve veel ver-

anderinge onderworpéis, 227,

Van de vier getijden des jaers.ende

wat veranderinge (y in de Lucht

ende ons lichaem maken. 242.

Van de Winden ende de verande-
ringe diefe in de Lucht ende ons
lichaem maken . 252.

Van het onderfcheyt der plaetfen en
landen, ende welcke de gefontfte

2yn. 265.

Van het Voedfel , als oock de noor-

fa-



TAFEL.
fakelickheyt ende verfcheyden-

heyt van het felve . 277.

Van Broot , Pap, Bry » Koecken en-

de alderhande koren-werck. 28 7.

Van Moef-kruyden, Salaet en Toe-

kruyt . 3°4«

Van de eetbare wortelen •

Van Wildr-braet

.

Van de Vogelen.

Van de Aert-vruchten.

Van de Heefter^vruchten

.

319.

33o.

336.

409.

Van *t gene van de Dieren komt

,

Bloet, Melck, Boter, Kaes,Wey.

Beulingen, fcyeren ende Honigh.

430.

Van Vifch fyn geftaltenis ende ver-

fcheydenheyt . 445»

Van Dranck , ende eerft van het

Water. 45

Van de Boom-vruchten met harde-

fchelpen , 34»

Van Appelen, Peeren ende andere

Boorri-vruchten met lachte fiel-

ten . 349-

Van Suycker en Ktuyt . 3 6/

.

Van den oorfpronck van het flach-

ten der Bceften , ende dat het

vleefch de voedfaemtie fpijfe is.

575-

Van het onderfcheyt ende verkie-

finge van 't Vleefch . 383.

Van het vleefch der tamme vier-

voetige Dieren . 392,

Van Wijn . 4^9*

Van Bier. 4^«

Van den Taback. 4&4»

Van Zout. 48 *>

Van de Beweginge ende Ruftedes

Lichaems. 493*

Van Slapen ende Waken ; 497*

Van Af-fetten ende Behouden, ofte

van het lollen des Karnergancks ,

Waters , ende andere overtolhg-

hevts , als oock van het By-Üa-

pen. 5^

Van de Capittelen irit tweede Deel.

TJOe by een yegelijck in 't ghe-

meen de gefcntheyt moet be-

waert worden. F0I.3

.

Waer de Ouders op moeten letten

in het telen der Kinderen . 14.
,

Hoe een bevruchte Vrou haer on*

derhouden lal . 3 2 >

In hoe veel maenden een kint \oU

dragen wert. 43*



TAFEL,
Van eten arbeyt en het ampt der

Vroe-vtouwen.
. 54.

Dat het cerfte fogh van de Kraem-
vron de j'onghe kinderen nur en

dienftigh is . 69.

Dat elcke moeder haer eygen kin-

deren , f >o het mogelick is , be-

hoort te fuygen , ofte anders wat

minne fy fal verkiefen . 75

.

Hoe langh de kinderen dienen re

fuygen , ende hoe fy tot haer fe-

ven jarê op-gevoedt moeten wer-

den.
v h

%6.

Van de maniere van op-voedinghe

in de tweede ende derde fevcn

jaren. 100^

Van de maniere van leven der vol-

waflène ofte middel-jarige : en-

de voor eerft van de vtTkiefinge

derfpijfe. 108.

Van de mate der fpijfe , ende hoe

veel men eten moet . 1 22.

Hoe dickmael 's daeghs men eten

moet , ende op wat ure . 1 17.

Welck beter is des middaghs ofte

des avondrs meer te eten, ende
wat voor ofte nae gegeten dient

132.

Van den dranck fyn maer ende ti jt

;

139.

Van de oefFenïnghe ende rnfte des

lichaems. 145*

Van Slapen en Waken . 153,

Van het lofen des Kamer-gancks »

Waters , 6cc. als oock van het

By-flapen . 1 5 8.

Van de maniere (fes levens van ou-
de luyden. 164.

K^indere Tafelvtin de befondere dingen

die verhandelt werden .

Abberdaen

.

Abricots*

Ael.

Ael-befien

,

Aert-beiien

.

Aert-buylen

.

Aert-noten

.

Af-treck

.

Aly-kruycken

,

^mandelen

.

500.

449.

337.

m<
3*9-

u. 12.

348.

Appelen. 35:0.

Appel-dranck . 352.
Arbeyt der Vrouwen . ï II. 34.
Articiocken. 33^.
Azijn. 479.
Ajuyn, ' 326.
Baers. 4T3»
Barbeel. 45:3,

Beeften fiachten oorfpronck. 375*
Beete, $U,

Beet-



TAFEL.
Beet-wortcl

.

Berberis

.

Befweet te drincken

3*8.

337
fchadelijek.

n. i4y.

Bevruchten Vrouwen onderhout.

II» 3*.

408.Bier.

Bies-loock .

Bifcuyt

.

By-liapen .

neotwendigheyt

.

mate

.

Blieck.

Bloet

.

Blom-kool

.

B!on me-pap

.

Bly fel iLjp kracht. .

remedie

,

Bockent

.

Boeker,de-bry.

Bockende-koccken

.

Boeckweyt

.

Boonen .
*

Büfle-ki abben .

Boter

.

Botten

.

Braem-befien.

Braefièm .

Brande-wijn

.

Brem-kappers

.

Broot

.

Cabbeliau

.

Caetien

.

Calcoenen .

Campernoelien

.

Caneel

.

Capoenen

,

Cappers

.

Caroten

.

Carper.

Caltanien

;

Cichorey

.

Cichorey-wortcl

.

n.
11.

301.

56.

43

337.

453'

479-

338.
291.

44*.

495-

413.

370.
420.

33».

223.

453-
34^'

316.

3*8.

Citroenen, 35^
Concernmeren. 331.
Conijnen. 413.
Corinthen . 365:.

Cornoelien. , 350.
Crabbe. 4>6«
Crop-falaet. 309.
Cruys-doren. 338.
Diere die niet en drinckê. II. 139.

, Dooi fchrickelijck.
*

9.
? Doots ooriaeck . 3.
Dranck. 458. II. 139.

j

Droefheyt . 92.
1 Dronckenfchaps febade . II. 2cv

eygen eenige natiën. 268.
af-keer . 207.

JDroncke drincken eens 'smaents

j

fchadelijck. II. 143.
jDruyven. 363.
'Duyven. 425.
Etckelen. 341.

!

Eergierigheyt . 165.
fcyeien. 441.
Elementen , 60.

Elft. 45 ï.

Enden . 428.
Endivie. 3131.

Erweten . 302.
Eten twee-mael daegbs . II. 131.

Foelie . 372.
Fonteyn-water . 463.
Ganien . 428.
Garnaet . 45 6.

Geboorte des menfehen . II. 64.
Geyten-vleefch . 411.
Gerroets Beweginge . 79.
Gengber. 373.
Geers. 259.
Geerften-bry . 299.
Gerfte . 297.

, i Gerften-broot , 298

.

<! Gerfte-pap . 298.

Gefomheyts-weerdigheyt . 5 * •

wat



TAFEL.
wat bet zy.'

waer in fy beftaet . 58.
Gewoonte. II, 130. 36.
Gierigheyrs kracht . 1 76

.

remedie . 176.
Gort. 300
Gramfchaps kracht . 192.
cffy altijt quaet is . 198.
remedie. 20$.

Granaet-appelen . 3 ? 6

.

Gmndel , 45-5',

Grutten . 300.
Hameien-vleefch o 407.
Hammen . 402,
Hnne-karnmen . 422.
Hane-klooten . 390, 423.
Karingh . 4^*1.

Kafel-noten . 346.
Hafen . 412,
Haver , Haveren-bry . 300.
Herfft, 251.
Heriïenen . 3^9.
Hert . 390.
Herten-vleefch . 41 1.

Hoenderen. 421.
Honger de befte-faufe l II. 1 17.
Honich . 443. II. 166.

Hoppe . 316.
Hout-fnippen. 427.
Humeuren.. 61.
laer-gttijden l 242.
In-beeldinge . II. 41.
Kaes

. 437.
Kalf-vleefch . 404.
Kerliè, 316.

Kerflèn . 360.
Kervel. 315:.

Kinder-telen . II. 14.

Kinderen vvanneerfe vol-draghen

zyn . II; 43.
hoe langh fy fuygen moeten. 86.

©p-voeningh. II. 8 9.

wijn drincken. 11,98*

op-voeding na de 7. jaer.IÏ. 10©,

leeren . II. 104,
hoe veelfy moeten eten. II. 1 29.

Klieren. 389.
Klooten . 390.
Knollen. 320.
Kool. 309*
Krabbe. 376.
Krake-beiien #

"

337.
Kreefte. 35:6,

Kriecken . 360,
Lams-vleefch . 460.
Lamprey . 45-4.

Landen verfcheydenheyt.230.26j.

Lattou . 360.
Lemen , 248.
Levens verdriet . 7.
vermaeck . 9.
langdnerigheytïn oude tijde. 27.

kortheyt . 26.

verlengen door de konfte. 3 f

.

waer in het beftaet . 6 7

,

waer door het onder-houdë wert.

68.

Lever. 309.
Leeuwereken . 427*
Lichaems weerdigheyt . 17.

groote in d 'eer fte tijden . 31.

gemeenfehap met de ziele, 84.

Liefdeskracht. 132.

remedie . 153.

Limoenen. 3 5, 5

.

Lijfters . 427.
Longe. 391.
Loock . , 3 24.

Lubben. s88.
Lucht . II. 6.

nootfakelïckheyt ende verfchey-

denheyt. 227.
Maegh. 39 1 -

Maeghdom . II. 61.

Matigheyt. II. f.

Malvafey. ^76.
Ma-



TAFEL,
Maluwe. 311.
Mede . "444.

Medicijn-konfts nootfakelijekheyr

,

20.45:.

Mclancholijcke in-beeldinge gene-

fen . 120.

K'elck. 431.
Meloenen. 331.
Menfchens eerfteheerlijckheyt. 1.

verdorven heyt na den val. 2.

weerdigheyt , nae ziele ende lic-

haem . 14.

Menfchen die niet en drinckeo

.

II. 140.

die niet en fiapen , ï 1 . 1 54.
Milt. 391.
Mijnen . 239.
Minne . 84.

Minne-drancken . . 141.

Mifpelen . 35:9.

Moeders moetéfeive f00gen.II.7v.

McerafTchen. 238.
Moer-befien . 362.
Moes-kruyden . '304.

Mont van de hel . 241.
Morgh. 390.
Morellen .

• 360.
Moflelen . 456.
Moifen . 427.
Moft . 47 >.

Moftaert. 318.
Mufcarel-wijn . 477.
Mufijck. II. 11.

Nagelen. 371.
Nature met vveymgh re vi'cden. II.

Hf.
Nieren . 389.
NÜ's leeiickheyt . 124.
remedie . 130.

Noren. 345.
Noten mufcaten . 372.
Nuchteren te drincken ^uaet. 144.
Qcker-noren. 34^,

Oeffeninge

.

tijtende mate.

Oefters

.

Olve.
Olijven

.

Oraengie-appelen

.

Oflèn-vleefch

.

493.
H. i4f.

366.

3*5-
403.

Oude luyden hoe veel fy moeten
eten . II. 129»
haer manier van leven . Il, 164.
oeffeninge , 169.
flaep. II. 170.
paffien . II. 171.
kamerganck . II. 172.
by-flapen fchadelijck . II. 173,

Ouderdom der menfchen . 32.
Palingh . 4^ $ 0

Panade. 295:.

Pareye . 3 27.
Paffiea . %z. II. 12.

Paftinakea. 223.
Patiëntie, 313.
Patri j fen , 425.
Pauwen . 426*
Peen. 323.
Peeren . 353.
Peer-wijn, 354*
Peper . 372.
Pepoenen . 333.
Peifijcken . 3^7.
Peterfeiie. 314.
Phafanen. 4 24»
Pivracien. 347.
Pockens remedie , 21/
Poel-(ï\;.ypen . 427.
Porceieyne . 313.
Poft .

J

45> 5>

Pricke . 454.
Pruymen , 360.
Put-water. 465.
Quackels . 4 27.

Queen . 3*6.
Radijs . 321.



TAFEL.

3°4-

Regen-watef

.

Reygers

.

Revier-vifch.

Revier-water

.

Roch

.

Rogge

.

Roggen-broot

.

Rozijnen.

Rufte . II

Saet .

Saliicc

.

SafTeraen

Salm.
Schapsn-vlecfch

,

Schel-vifch

.

Scheur-buyCk

.

Schollen .

Schooi-meefters . II

Seeit

.

Siecktens oorfaeck

.

Slaep

.

«jt. II. 174.
mate . II. .

geftalteniife des Lichaems in 't

fiapen . 277.

Somer . 270.
Soenen. 150.

Sonde oorfaeck van Heckte ende de

doot . 3

.

Snee-water. 466.
Snippen . 427.
Snoeck . 4*3.
Sogh der Kraem-vrouwen. II. 69.

87.

Speek

.

Specn-verckens.

Spelte

.

Spijk •

verkieiinge

,

464.

417.

448.

464,

45:2.

296.

296.

^64.

ijl.

yo7.

306.

373.

449 •

406.

449-
318.

IOi.

4M-

497.

401.

400.

297.
11. S.

108.

II. 12?,

op war tijt genomen dient , ende

hoe dickwils op een dagh. II.

127.

nootfakelijckheyt
.'

wert drie-mael verteert

,

Spinagie .

Spreeuwen

.

Steur

.

Stil-ftaende water,

Stock-vifcb

.

Suycker

.

Suyeker-peen

.

Suyringh

.

Swanen .

Taback .

Terwe

.

Terwen-broo:

.

Toe-kruyt.

Tonge

.

Tongen

.

Tortel-duyven

.

Veen-befien

.

Veerflen

.

Venijn .

Verckens-vleefch . 396*.

waerom de loden yerbodê.

Veerden .

»

Veriuys

.

Verftants oorfaeck

.

Vijgen .

Vincken

.

Vi'.ch

.

Vleefch etens oorfpronck.

V'eefch geefc veel voedfel.

Vleefch verkicfinge .
•

Voedfel

.

Voeten .

Vogelen .

Voren .

Vreefs

.

Vroe-vrouwen ampt . XI

Vrouwen matigheyt

.

gulfigheyt

.

Vruchten

.

Wandelen.. II.

379.
62.

310.
4i7.

450.
4*y.

449.

367.

314.

f*3-
429.

4*4.
291.

29 ï.

3*6.

3H.

33*.

2-,

4IO.

393.
W.
479*
232,

362.

427.

44*.
37?.

&h
383.
477.
389.
41$.

212,

• 57.

49..

49.

113.

147.



TAFEL.
Water . 460.

Water drincken voor wien bequaê.

II. 140.

Water-maken geflopt .
.

503,

Water-kerfle • 317.

Wey. 44° •

WTijn . 469-
voor wien beqtiaem. II. 141.

fyn kracht en deughden. II.14P.

voedt. II. 140.

doet den honger over-gaen. 140.

is melck voor oude luyden,

Wildt-braet . 409.
Winden . 252.
Winden in te houden periculoos.

504.
Winter . 251,
Zaet . 507.
Zee-vifch . 44$.
Zielens weerdigheyt . 16.

tweededen. ,8r.

Zout. 488.
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Hy vont een fchcon geficht alwaer de boomen gtoeyden%

fly vont eenfoetgeluyt alwaer de beken vloeyden

:

Hy vont eenfoeten reuck al waer hy neder fitt ,

Hy vont een foeten fmaeck alwaer hy fruyten at 9

Waer dat hy quam gegaen de foete vogels fongen »

De viffchen waren bly , de wilde dierenJprongen ,

Hetfchaepjen met den wolfginghfpelen in het groen ,

"En ooch het felft
e beeft dat quam hem hulde doen .

Hy wort aen alle kantgetroetelt van de winden ,

E» geen onguere lucht en waffer oyt te <vinden\

Daer quam geen felle vo*ft die in de ledenfneet %

Daer hhes geen Noortfche buy die in de wangen beet ,

Geen koorts, geen vierigh zeer, geen peft, ofpeper koren,

Geengicht
,
geen leelickfchurft, en waffer noch gtboren :

Geen damp* geen vuyle mift, envielder op de menjch\

Men vont aen aüekant zijn vollen herten wenfch .

lAaer nae dat. hern^Jlangh met liegen had bedrogen

,

TLn van zyn hooghftegoet door liften af-getogen \

Doen vvaft dat hy terftont in alle qttalen viel9

Niet met het lijfalleen , maer even met de zieL

T&ylaes I het was verbeurt, al wat hy had verworven ,

E# hy volftim bejach
,
en in den gront verdorven

ln hem en is geen deel tot aen het minfle Ut,

Daer in geen ftim verderf en ftaege kanckerftt m

Soois dan uytter aert geen dootin ons gevonden ;

Maerfy is in den menfch een ftraffu van deJonden»

Van daer komt ons hetquaetjen al hetfwaer verdriet.

Datyder menfchen-kint hier opder aerdenpet .

Wilt ghy daerom een koorts , of ander quael, genefen ,

Offoeckje langen tijtin goeden (lantte vvefen,

Gaet eerft tot uwen God > en ktaeght daer uwe pijn ,

Saokm het heylfaem kruyt u Uien dienftigh zijn •

De
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D&Menfche nae den even-beelde Godes ghc-

fchapen ende met alle hcerlickheyc der ziele

'ende des lichaems verkiert , over de ganfche

Werelt.ende al watdaer in is van Godgeftelt zyndc,

indien hy die groote weldaden erkent hadde met
danckbare gehoorfaëmheyti foude met groote eere

ende luyfter hierin dele werelt geleeft hebben, ende

dacr ria Tonder de pijnelicke fïeckté, ende de bittere

doot te frriaken in het eeuwigh Vaderlant op-ghe-

trocken geweeft zyn. Maerom dar hy het liltige

fchoori-praten van de duyvel te veel gehóors geven-

de , het ghebodt fyns Scheppers fchandelijck over-

treden heeft, foo is hy door t'rechtveerdigh oordeel

Gods, alderhaüde finenen , en de doot felvê onder-

keurigh gheworden : want het loon van defondeis

de doot » ende door defondeis de doot in de werelc

gekomen ,
gelijckden Apoftelfprcecktin den brief

tot de Romeynen. Het vvelcke féér aerdigh van de

Heere van Bartas vertoont wert,op dé eer (ten dagh
van de tweede weke, met defe verlfen uy t het Fraa-
coisaldus overgefet

;

Waêr Adam niet verruckt tot ontregelt mallen *

Den Schepper afgegaen , den duyvel toegevallen ,

S'yn af-kornfl > fyn ge/lacht, fyn bloet , en edel^aet
1 Dat ware noch gefont , en in een blijdenftaet,

IsAacr nu het eerfte paer heeft buy/enalle reden

Veracht den groeten God, fyn wetten overtreden^

Soó is de bleecke doot en aldtrley gevaer

Getrtden in het perek , gekomen over haer.

D* Sónd' yhetleelick fpoock, die heefttt al bedorven f

&n $m dil ongrval foo isds menfeh gefiorven .

A 2 Vm



DEN SCHAT DER
Van daer komt ons het quaet , van daer geftage druch,

V<*n daer komt alle vleefch dengront van ongeluck.

. • fityfyp
" • \ ... ï\':,\~ : 'vy *

.
r/*. i .

• .. & j Kr oiiu^-
De Sonde dan ende de overtredinghe heeft ver-

oorfaeckt, dar den menfche vervalleq is vanfyn
vorige weerdighey t , waer door niet alleen de glin-

fterende ftralen van fyn Verftant alfoo verduy ftert

zyn , datter naeulicx een teycken van het Godlijck

licht meer in ghefien en kan werden : maer is oock
daer-en-boven fyn lichaem met foo veel qualen en
fieckten befmet, dat het felfde gheweeft zynde vol

van heerlijcke gaven des levens, nu een poel ghe-

worden is van alle onreynigheyt . Daer-beneffens

de Elementen , ende de Creaturen van Hemelende
Aerde om des Menfchen wille vervloeckt zynde

,

fpannen van alle kanten tegen hem in, en in plaetfe

datfe te voren hem van alles goets verfaghen y en
weten nu niet, dan wat ongefont, peftigh, ende
doodelijckis, tot s'menfchen ghebruyck voort te

brengen. Het welck mede aengewefen is op de ver-

laadde plaetfe byd'Hecre van Ifcrtaf, in dele ver (Té,:

Met dat de menfch begon hem tegen God tefelle»,
Soo voeghtfith alle dingh om hem te mogen quellen :

Want een dieuyt degunft vanfynen Schepper raeckt»

Die heeftftracx tegen hem alwatter is gemaeckt .

De lucht gaffeilen vvint 9 het water (luere vlagen,

Het aertrijck giftigh kruyt , den hemel donderdagen,
Eenyderfpout den menfch als in het aengeficht

,

Endencktvoortaenniet meeraen hè te zijn verplicht.

Defterrenzyn vergramt, en laten droeve ftralen,
Door vrumt en naer belejt hem in de leden dalen;

Bi
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De maen verkout fyn hreyn door vuyl en felfae vocht*

En fchiet hem in het lijfeen ongefonde locht.

Hier rijft een harde ftorm, en treft verheve wallen ,

Daer fchiet een blicxem uyt,en doet de torens vallen ,

En ginder blaeckt een vyer dat uytter aerden koomt ,

Daer voor dat yder lant en aldewerelt fchroomt .

^Ach \ hoe was eens de menfch in hoogen ftaet verheven ,

Doen hy mocht over al geftrenge wetten geven l

Doen kond hy met een wenck ofmet een kleyne flem ,

Al wat fyn 00ge fagh doen buygen onder hem.

Het fwtjn , den olifhant y de leen , en felle beeren y

Dieftilden haer gewoel alleen op fyn begeeren.

En warenftaegh bereyt om hem ten dienft teftaen ;

N« komt een kleyne mugh en doet hem oorlogh am.

Alfoo hy dan moft miflchl den boom des levens,

de remedie voor de doot , ende dat alles van buyten
bedorven was ; foo hingé hem geftadigh alderhan-

de perijckelen boven het hooft, waer door hyniec

fekerder als een vernielinge van fyn lichaem , ende
de doot te verwachten hadde. Wekken ellendigen

ftaet des menfchen den ouden Poëet Hefiodus onder
de fabule van Pandora bedeckt heeft in fyn Griecxe

dichten van de wercken ende dagen, alwaer hy ver-

telt , datom de dieverij van Vrometheus , ( dat is den
val van Adam ) die de Goden het vier ontftolen

hadde , de Pandora in de werelt gefonden is met een

doofevolvan alderhandequaet , de welckefy op-

doende menighvuldige ellendigheyt over den ghe-

heelen aeribodem verfpreyt heeft

:

Na dat het grilügh wijfeen misflagh had bedreven^

Soo vvajfer al verdriet in dit eüendigh leven j

A 3 Want
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Wam daer het ecrfte volck mocht ruftigh hentn gam *

Soonam het aertfche dal een ander vvefen (ten ;

Wantfieckte
,
moeyte , forgh , en duyfent ongemacken ,

Diequamen , uytde lucht
y op aerden neder-facken ;

Siedaer, eylaes ! den menfch in druck én ftaegen noot,

En voor het leftefpoock , foo quant de bleecke doot .

DePrin^eder Medici jns beklaeght dan niet Ton-

der reden de ellendigheyt der menfchen met defe

woordé: Den Menfche is fwack van dé beginne,

ende lchreyt om eé anders hulpe: in fyn wafdom
„ is hy onwijs, ftout, ende heeft ondcrwijfinge van

„doen: afgaendeellendigh,a]s hy al (ynë voorlede

on voorfichtigé handel overdenckt. Hierom ple-

gen die van Thracien , gelijck ?\inius % Valerius Maxi-

must ende andere ichrijven, ende de nabuerighe

volckeren
,
ghelijek Herodotus betuyght , alfTer een

kintgheboren was , romfotn het (elve fittende, de

gheboortete befchreyen , ende te verhalen wat al

ellende ende verdriet het kint bovë het hooft hing

:

maer alflfer yemanr geftorven was , dan hielen fy de

uyt-vaert met vreught , als van de gene die nu veel

fwarighey t en moeyte af-geleyt hadde . Waer toe

defe vetiTen uytdé Poëet £#rf/>idtjby-gebracht wer-
den van Flutarchus in fynTrooit-redé aen ApoUoniusi

Soo haeftals eenigh menfch op aerden vvas geboren ,

Soo fcheen by al het volck de vreught te zijn verloren ;

Eenyder was bedroeft . en maeckte groot beklagh ,

Om dat men voor het kint niet als verdriet enfagh;

hiaer als de bleecke doot hadyemam vvech genomen ,

DanJagh men enckel vreugt
t
als van den Hemd komen :

Men
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Men nam het voor geluek, men is geheel verbidt ,

Een menfch te trtogenfien van aüedrttck bevrijt .

Plinius is in de voor-reden van fynfevende Boeck
der Nameriicke Hiftorie feer wijdtloopigh om des

menfehen ellende te befchrijven , foo dat hy ia

twijffel creckt, of de Nature ons een goede Moe-
der , ofte een quade Stief-moeder geweeft is ; endc

feyt tot befluyt , datter veelghewecft zyn , die voor

bert: oordeelden niet geboren te werden, ofte ras te

derven . Dit felfde is wijdtloopigh van een Griecx

PoëVt Qrates met defe verffen , encje redenen aenge-

wefen

:

Wat teven dat de menfch oytflelu in fyn gedachten^

Daer is maer enckd d-uck en onluft in te wachten ;

Het gaet foo wonder vreemt hier in ditjammer-dal%
Men vint fchier anders niet als druck en ongeval «

Isyemant hoogh in geeft , en deftigh in verftande %

Soo vvort hy metter daet eenflave van den lande
\

Doet hy geiijck een dwaesfyn dingen fond«r(lot

,

Soo is hy ftaegh veracht , en aller mznfchen fpot .

Is hy van kloechm siert , en van gefonie leden

Soo wil hy ftaegh het vleys in vuylen luft hefteden \

En is hy veeltijts feeck, hy lijdt eenftaege doot ,
*

E» is een arrem menfch ,
al isfyn ri/ckdom groot;

heeft hy ontrenteen Prins , ofkrïjght hygrootefiaten ,

Hy moet vanftonden aen fyn oude vryheyt laten
;

Wieftch iiït hofgeneert dieftette defen voet ,

Dat hygeringelt vvort
, enefter dancken moet.

Indien hyfech bemoeyt alleen met eygen faken ,

Dat is eenfiechi bedrijft hoe kan hem dat vermaken

A 4 I*
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Jshy een acker-man die kooren- landen bout ,

Vat is een ftaegeforgh die nimmer of en houu .

Jndien hy krïjgs-man wort, fo moet hy dickmael moorden

Oock daer hy voort onthaelt met gunfi enfoete woorden \

Enfoohy noyt en vecht, maerlieft de foete ruft ,

Soo is hy maer een roofvan die het maer en luft.

Indien hy over zet verhandelt rijckevvaren 9

Soo lijdt hyftagen angfl oock van de minfie baren;

Indien hy binnen 'slanilts eenfttllen handddoet ,

Die geeft hemftaegh beflag>maer nimmer machtiggoet

Jndien hy voorfpoet heeft >foo vvortfyn hert verheven ,

Hy wort door fotte waen en hooghmoet aengedreven
\

En wort hy veel befwaert met druck en tegen[poet ,

WatL> is hy als een worm die in der aerden wroet f

Jndien hy (onder geit befoeckt de vreemde landen,

Sootrcckt hem niemam aen door feylvan rijcke panden;

En reyfihy buyten
y

s!andts9 en heeft hy machtig geit
,

Hyfal met groote vrees geduerigh %ijn geauelt

,

Indien hyis gefint om noyt te willen paren ,

Geduerigh eenfaem zijn dat noem ick droeve jaren
;

Jndien hy trouwen wilt
,
hy wart vooreeumgh vaft ,

En 'twijf, met haer gevolgh% dat is eenftage Uft .

Indien hfvruchtbaeris en hinders komt te winnen ,

Alwas hy eertijts bly , hy krtjght bedroefde finnen ,

Enfoo hyfonder vrucht den echten acker bout ,

Syn huys datgaet te niet Wat doet de min getrout

Trout hy een fchoonevrou,fy baert hem duyfent plagen .

Hoe licht kan haer gelaet een ydel oogh behagen ?

En dat isfiageforgh, Neemt hy een leelick wijf,
Soo hetft hy nimmermeer een eerlick tijt- verdrijf .

Js'tvvijfvan machtigh goet, deman van kleyne renten

Het wijffalfiaegh verwijt hem indm boefem prentea ;
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En iffe[onder gdt ,Jiedaer een ftagen laft:

Want goet van cene.zy is veerdigh op-gebrafl .

Is[y van [negen atrt , en leeft[e wijfe boecken
,

Soo wilfe meefter zijn en haren man verkloecken ,

Sieu daer een twiftigh buys . Indienfe niet en met,
'Tis [fijfe[onder fout, en niet een [oeten beet.

Ten lejien , is men jonck
,
dejeugbt is onbedreven ,

En woelt ais in een zee van dit ellendigh leven :

En worteryemant out> foo naeckt[yn hooghften noot 9

Eylaes \[yn kranck geftel dat worfteit met de doot .

Wat dienter meer ge[eyt ? wie kan hem nederJlellen ,

€>ƒ hem[al eenigh dingh ingeeft of leden quellen

:

Geen men[ch is[onder druck , hoe vrolick dat hy leeft ,

Dewijl oock even [el[s een roosjen prukels heeft .

Deblijfchap even felfs die heeft eendroevigh wefen ;

Want vangeftage vreught en heeft men noyt gelefen .

Het is dan alderbeft en ver de minftepijn ,

O[noyt te zijngeteelt, of haefieen lijck te zi)n\

gevraeght ryndevan Midaswzx. voorden
menfche alderbeft was,gafhet felve voor antwoort,

niet geboren te werden , ofte haeftelijck te fterven.

Maer de Philofooph Epicurus had groot gelijck om
met hem tefpotten, dat hy fyn felven niet terftont

om en bracht,als hy meende dat fulex het befte was.

Ende daerom en werden de verhaelde vetffen van
Crantor met geen minder geeftigheyt,maer meerder
waerbeyt van een ander Griecx Poëet met namen
Metrodorus aldus verdraeyt:

Wat ftaet kan eenigh men[ch op derden over-hment

Daer niet een foet vermaeck kan werden uyt-genomw ?

A 5 Noyt
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Noytfoo verboflen tijt offoo bedroefden jaer>

Ofeen die leven kan die vvorter vreught gevvAerï

Heeftyemant klocck verftantfoo wort hy(laegh geprefen,

En voor een lant-juweel wet vingers aen-gewefen :

En is h\fonder breyn, foo is hy[onder laft\

Menfiet oock Vrineen felfs met gecken welgepaft.

Is hy geduerigh wel. en fonder krancke dagen »

Soo is hy recht beejuaem lyn tuften na t< jagen ;

En is hyfwack van aert
y en dickmael niet te wel.

Schoon hem de doot genaeckt, ten is hem geen gequelf

Indien hy in het hofmet Vorftsn wil vtrkteren >

Hy kanfyn lagen naem> en duy/ler huys vereeren:

Indien hyftilheytfoecktt en maer het fynedoet%

Syn eygen vooght te mijn dat isgewelclijo (oet.

Staen hem de velden aen , en gaet hy landen telen ,

Dat is een foet bedrijf* wie kanhetoyt vervelen f

Wil hy een koop man zijn , enfeylen van de rëtj ,

O watjeen machtigh goet ontftaeter uyt de zee~> t

Indien hy vvinftc doet
y foo mach hy vrolick leven ,

Hy krijgt dan menigh vrient en meer als hondert neven
\

En lijdt hyftaegh verlies
,
hy wort een deftigh man ,

' Die , al dat vvcrelt hiet , met voeten treden kan

.

WH hy een krijgs-man zijn , foo kan hy dickwils maeyen %

Daer hy noyt plocgh enJont, en noyt en dede faeyen ;

En foo hyd'oorlogk h*et, en Heft eenfttllen geeft ,

Soo is hy wel getrooft , oock als een ander vreeft .

Verreyft hy buyten 's lants , en kan hy wel betalen .

Waer dat hy komen mach, men (alhem wel onthalen
\

Ofis fyn beurfe licht, hy draeght te minder laft >

Soo dat hy lufligh is, en op geen roover paft.

Indienfynjeugdigh hert genegen is te trouwen ,

Waer vim men foeter vreught als by dejonge vrouwen?

0/
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Of is hy meer geneyght om niet te zijn gepaert %

Soo is hy [onder forgh waer dat hy henen vaert .

Indien hït echte bed hem hinders heeft gegeven ,

Hy ftet in harejeught , gelijck een ander leven\

Indien hem uyt het bedt geen echts vrucht en wajf %

Soo heeft hy vrouwen- lu (l , en efter geenen laft.

Trout hy een fch^one vrou , wat kander foeter wefen f

Sy kan jyn gullejeught, enheeten brant genefen

:

Ofijfe met te moy
,
ey keurt haer nizt te naeu \

Bynachte, lieve vrient , zijn alle katten graeu.

Krijght hy een geldigh wijf, wat kan hy meer begeeren ?

Op vrouwen machtigh goet daer kan men lujligh teeren ;

Heeftfy in tegendeel maer weynigh by gebracht ,

'Tisfeker dat het wijfhem des te meerder acht.

Indienfy gee(ligh is
, ofheeftfe veel gelefen,

Sy kan , voor al het huys
,
gelijck een raets-heer we[en t

Ofheeftfe geen verftant als van haer doecken-huyf

\

De man leeft fonder twifi , by foo eenfoete duyfm

Wat meer ï is yemantjonck , dat zyn de befte tijden ,

Dejeught is encktl vreught en luft aen aüefyden\

Indien de -, ouden dagh tot Zyften heert genaeckt ,

Siet daer de rechte tijdt die hem eerweerdigh maeckt*

Het is dan fonder gront dat veel onfoete m^nfchm ,

Of noyt te zijn geweeft > ofkorte dagen wenfchen:

Treet ghy in u beroep met onbedachtenfin ,

Jn wan-genoegen felfs daer is vernoegen in.

Voorwaer al heeft ons Leven nae den val den
meeften glans verloren, foo en is het even-wel foo-

danigh niet, of 'eisten minften noch wel voorde
doot te kiefen . Wy Iefen in de Fabulen van K fo-

pus vaneen oudt man, dat hy een langen wegh hout
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gedragen hebbende , het felve feervermoeytzynde
by hem neder leyde, ende om de Doot riep: ende
dat de Doot komende ,cnde vraeghde waerom fy

gherocpen was , hy voor antwoort gaf, om my dit

hout op te helpé : fo drae was hem de kift van ftervé

over gegaen. Antifthenes fieck leggende, ende van
groote pijn roepende , Wie fal my noch van defe

ellende verloffen ? Diogenes een ander Philofooph
daer by ftaende, Dit , leyde hy , foo ghy begeert,

fal het op ftaende voet wel doé , treckende fyn mes
uyt. Ick en meen niet antwoorde Antifthenes , van
het leven , rnaer van de fieckte • Want al-hoe-wel

veel Philofophen geen fonde daer van en maeckié

,

om haer leven te verkorten, foo en ftont hem even-

wel die remedie niet aen. En voorwaer Tamerlaen

verbloemde zyn groote wreetheyt met een focte

barmhertigheyt , als hy alle de Melaetfchen liet

dootflaen , om de felve, gelijck hy feyde , van haer

ellendigh leven te verloffen . Het welck ick wel

geloof, genoegh tegen haren danck gefchiet te zyn

:

alfo ick dickwilsgefien hebbe, datoock ftock-oude

ende daer by gebreckeiijeke lieden , die uyt onver-
duldigheyt van pijn dickwilsom de doot geroepen
hadden , de felve beginnende te genaken, noch met
groote begeerte nae het leven joockten , ende voor
heteynde van haren tijt feer fchiickren

.

De Menfchen, feydt de eerw. lofefhUaü in fyn
devote Meditatié in't Engels befchrevé (3. Cent. 30.)

en fouden voor het meefte deel niet geerne fter ven,

noch oudt werden . Wanneer wy een bedaeght

menfche fien,die daer overleeft heeft alle de tanden

Vanfynen mont, dehayrenfyns hoofts, het ghe-

fichte
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fichte fyner oogen , défmaeckfyns gehemelts; dan
feggen wy, dat wy niet geerne komen fouden toe

fulcken hoogen ouderdom, irf de welcke wy beyde,

onfe vrienden , ende ons (elve een laft fouden zyn

:

nochtans indien ons de keur gegeven werde op wat
jaerwy fterven wouden, foo fouden wyhetaltijdt

uytftellentot ophetnaefte, ende onsenonbreken
geen uyt-vluchten tot dat verlengh. En voorwaer

,

gelijck den felven Hall vermaent in fyn heylige op-

vJ^MjAjigen, het Leven is in fyn felven goet, en de

lwot*quaet , anders en foude David,Èlias, ende
vele voortrefFclijcke Martelaers niet gevlucht heb-
ben om het Leven te behouden , énde de Doot te

onrgaen. Soo en foude oock Ezechias daerom niec

ghebeden hebben , noch oock onfen S^lighma^er
ons niet vermaent hebben te vlieden , om het leven

te bewaren, noch oock God het felve aen denfynen
belooft hebben , tot een loon van gehoorfïemheyt.

Dewijl dan het Leven een gefchenck endefègen
is van God almachtigh ende dat oock de liefdevan
hetfelfde , een ketting is

,
ghelijck Seneca fpreeckt

,

die ons vaft hout , foo moet een yegelijck deibete

gemeenfehap vanLichaem ende Ziele met alle mid-
delen foecken te onderhouden , ende alle vlijt aen-
wenden, om den tijdtfyns levens in geruftheyt des

Gemoets , ende welftant des Lichaems over te

brengen;



i4 DEN SCHAT DER
Van de

VVeerdigheyt des Menfchen riae

Ziele ende Lichaem, ende met wat
middel de felve in geioniheyt langh by

malkander gehouden werden.

Het 1 1. Capittel,

Maerfchoon al is de menfcb door onverftcUig^0^
Wt fyn geduerigh heyl infwaren noot ghevallea

\

Noch is des nieute~min het edel menfchen-kint,

Het fchoonfte dat men weet , en op der aerden vint .

JHygaet des wiet- te-min met op- gerechte leden ,

ts deftigh iiïvernuf, en machtigh in de reden
;

Byfiet den Hemel aen met op-geto»en geeft , 4

Dat niet en wertgefien in eenigh ander beeft .

En Godde rechte bom van alderley genade ,

Nochgunftigh aen den menf:h en fyn geheeUn z.%de y

En heeft niet al-te maelde krachten wech gerucht %

ï)iehy in alle dingh te voren had gedruckt

;

Daer is
,
uyt enckel günft , nochfegen in gélaten ,

Die aen hetfaackfte vleys fou namaels mogen baten

:

lae waer een nieuwe qüael in eenigh lant ontftaet {

Daer geeft de giede God altoeder nieuwen raet ;

Maer niet als door verftant, door vlijt , en kUeckefinnen ,

En laetdewijfe God ons eenigh voordeel winnen:

Totfweet zijn wygedomt t mits Adam qualick gingh,

En dat is heden noch de prqs van alle dingh

.

Soo is dan by den menfch met alis vlijt te trachten ,

Hce dat hy , door de kunft $ fyn qtialen mach verfachten ;

Hof
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Hoe dat hy, door de hunfl,mocht weeren uyttet bloet %

^Al wat hem ongemack ofeenigh hinder doet,

*Tis vry een nutter faeck gefont te mogen blijven ,

Als door een muhtigh kruyt de (leekte &ech te drijven
;

'Tis beter 's vyants heyr te weren uyt defchans

Als binnen aen tegaeneen ongewifle kans . X **jf**£Z

Men kan een hnnen-kLet , m t looge, zeep , en tjfen ,

+AI vvaffèt vuyl begaet ,wd net *n fuy )er vvajfin :

Maer d^mht vry dat het werek niet in fyn flat en blijft %

Wanneer men in den vvafch al vrywat harde yjitijft» ^4^J^
*Tis even met den menfeh hierin aldus gelegen,

tVant fchoon hy door de kuuft vnlichtingh heeft gekregen^

By vvortey door ver(wacht
,
hy vvorter door ontfet

y

Enftaegh foo blïjfter yet dat hem van btnnen Ut .
,

f S-f**Jft

Wel aen dan
)
hoUanTP&olck leer- na den regel leven,

Hier is datuontbrack , in onfe Taelgefchreven :

De Maeght van on(e Stadt die ghy hier vorenfiet p

Die is die u de kun(l uyt enckel gunfie biet .

•

(AL is den Menfche ter (lont nac den val vanfVne
hoogheheerhjekheyt veel vervallen > ende af-

gheweken, foo is hy even-wel door fonderlinghe

barmhertigheyt Gods ghebleven de heerlijckfte

Creature des aen bodems , ende heeft alles wat daer
in ïstot fynen lufl, gebruyek, endegebiet behoudé.
Hiervan fpreéckt de Konin^lijcke Propheet Da-
vidin den 8. Pfalm aldus tot den Heere : Wat is de
menfche , dat ghy fyner gedencket ? ende des meiv
fcheh kint, dat ghy fyner aen- neemt ? Ghy fult hem
ten Heere maken over uwer handen, werek : alle

'

dinck hebt ghy onder fyne voeten gedaen. Schapen
en Oflen altcmael : daer toe oock de wilde Dieren.

De
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„ De Vogelen onder den Hemel , en de Viflcheia

„ in der Zèe , en wat in der Zee gaet . De wijle on-
der de Heydenen hebben dit oock wel verftaen, en-
de roemen doorgaens in haer na-gelaten fchriften

de gropte weerdigheyt van den Menfche. Mercnrms
1nfmëgijius{ heefijiem genoemt een groot Mirakel

,

een Dier Godfeer gelijck : Pythagoras de Mate van
alle dingen: Plato een Wonder der Wonderen : en-

de metdiergeliicke lof is hy van andere Philofophé
'tefchreven. Den ouden Zoroafier na dat hy by fyn
leiven langh overdacht haudehetkonftigmaecklèl
van den Menfche, berften ten leften uyt met defe

^ woorden : O Menfche,ghy zijc een heerlijck werek

^^3*t van ^e ftoute ende alles dejrvejxde nature ! Defe
P^^^Tieerlijckheyt beftaet foo wel wFt Lichaern , als inde

Ziele ; aïfóo hy met beyde alle andere dieren verre

overtreft*

'

De Ziele is foo edel , ja by-na Goddelijck , datfe

haerfomtijdts verheffende boven alle natuerlijcke

formen ende gheftaltenilfen , de onlichamelijcke

dingen , ende die van alle materie bevrijt zyn, door
een wonderba£rlijcke ende ganfeh vrye kracht des

Geefts begrijpt. Sy wert alleen ghelchapen; fy is

fonder materie , fonder lichaern
,
geen veranderin-

ghe
,
geen bedervinghe onderworpen . Maer wat

wil ick van de Ziele veel feggen , die Goddelijck is

:

ende wy van Goddelijcke dingen, gelijck Simonides

eertijtsleyde, alleen konnen leggen, watfe nieten

zyn ?

Ende gelijck de Ziele des Menfchende edelfte is

van alle ander Zielen , die onder den Hemel zyn ,

foo is oock de woonplaets van de felve,te weten
fyn
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fyn Lichaem , foo verre tc boven alle andere Licha-
men, dat het een regel ende mate van de felve ghe-
fey t mach werden . De waerdighey t van het felve

becoonen onder anderen, eerft dat het recht op-
ftaende isnaé den Hemel, daer d'atider dieren met
het hooft na deaerdegaen boeken : waer door een
menfche vermaent wert na den Hemel te fien, ende
op Hemelfchc faken te dencken . De Philofooph
*Anaxa%oras gevraeght zynde , waerom dat hy ghe-

boren was ? antwoorde feer wel,Om den Hemel en
de Sterren aen te fchouwen . Sulcx is oock van dé
Poëet Ow^^aen-gewefen, daer hy fpreeckc van de
Scheppïnghe:

De beeflen van het vvout die ktjeken na der eerden ,

Vryflechter ah de menfeh >en van geringer weerden ;

Moer hy , een edel dier , en van een hóoger aert 9

Siet nae den Hemel tee, waer uythy is gebaert*

Ten tweeden is het menfchelijcke Lichaem het

gematighfte van allen, daerd'ander al te waterach-

tighofte teaerdtachtighzyn: fulcxblijckt om dat

het van alle tlyt-muytende dingen eVen dra befcha-

dight wert , als van de felve éven-wel af-wijekende.

Tenderden heeft het Menfchelijcke Lichaem de
fraeyfte over-een-ftemminghe van alle fyn leden

;

foo dat alle Konftenaers na de felve alle haer werc-
kenaenleggen.

Ten vie-rden is de Menfche in vele van fyn leden

veel beter en aerdiger, als d'ander Dieren. Ende
om niet te langh tc wefen in't verhaelen van alle; hy
heeft boven in 't lichaem feer groote herffenen ,als

B zyn-
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zynde een redelijck ende verftandigh dier , foo dat

die van een kleyn menfch wel eens foo groot zyn ,

als van den grootften os . Hy heeft oock by-nae

alleen fleutel-beenderen: ende alleen open handé

,

om alles wat de reden ghebiet.daer mede uyt-te-

voeren

.

Ten vijfden heeft de Menfch in fich alleen, 'tgene

degeheele werclt begrijpt, ende wert daerom van

de Philofophen wel te recht (MKpoxoff'iJLOC , dat is ,

kleynewereltgenoemt. Hier is Son, Maen, al de

Planeten, al de Elementen ; gelijck breeder van ons

aengewefen is in het Gefpreck van de nootfakelick-

heyt der Anatomie.
Laetdan Epicurusvty ftilfwijgen,metfyn roepen

dat des Menfchen Lichaem by geval gemaeckt fou-

de zyn . Laet mede uyt-gelacchen werden de on-
voorfichtigheyt van Momm 9 dxt in 't maeckfel van
't Menfcheiijcke Lichaem veel wift te mifprijfen.

Laet oock vry Plinius, ende andere baftaert-Philo-

fophen by onsuyt hebben, die de Nature berifpen,

datfe den Menfche naeckt ende ongewapent op de

naeckte aerde in fynen gheboort-dagh gheworpen
heeft tot fchreyen en crijten. Efkurns ende Momus
en hebben niet veel antwoort van nooden ; laetfe

hondert jaren verfinnen om het fatfoen ende het

ftellen van een lidt te veranderen , fy fullen moeten
bekennen» dat het niet anders ofte beter en konde
gemaeckt werden,ende dat de minfte veranderingh
het geheele werck foude bederven. Wat belanght

dat Plinius feydt , dat dender Dieren terftont haer
nature kennen, metgaen, vliegen, fwemmen;ende
dat den Menfche als hy gheboren is nergens van en
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Weet, als van fchreyen : Dat de nature d'ander Die-
ren verfcheyde deckfelen ende befcherm-nriddeleii

gegeven heeft, fchilden,huyskens, borftelen
, wol*

pluymen , hoornen , klaeuwen; maer den menfche
naeckt ter jwerelt doet komen. Wy feggen dat diea

fchrijver niet wel begrepen en heeft de macht vande
Goddelijcke gaven, daerdé Menfche boven andere

Dieren mede vereert is. De Menfche is voorwaer
naeckt ghefchapen : maer om dat hy over alles , dat

onder de wet der Naturen ftaet, heerfchen foude.

Want ghelijck de inftrumenten van de vijf finnen

vry zyn van alderhandehoedanigheyt,om niet ver-

hindert te zyn in elck de zyne te ontfangen
(
gelijck

indecryftalline vochtigheyt van het oo^h,en is

geen coleur, om datfe alderhande coleuren foude

konnen vatten, endefoo voortin d'andere finnen )
alfooen moftde Ziele des Menfchen , dewelcke,
gelijck Ariftoteles feydt , met macht by na alle dinck
was, met geen befonder konft verciert werden. Het
Lichaem moft oock naeckt en ongewapent wefen

»

op dat het dier 't welck over d'andere foude heer-

fchen , nietaen een foorte van wapenen foude ghe-
bonden blijven. Want hoe ongemackelijck , hm-
derlijck , ende qyalick-voegende foude het zyn 9

dat de Menfche , die tot wereken des verftants ghe-
boren is

, altijt gewapent ftont ? Was het niet beter

dat hy foo gefchapen was , dat hy alderhande wape-
nen aen en uyt koft trecken,als hy begeerde ? Maer
God heeft hem voor de naecktheyt gegeven twee
dingen, daer d'ander dieren afverftekenzyn. Voor
de naecktheyt der Zielen , de Reden , de welcke
een konft is voor alle konden : voor de naecktheyt

B 2 des
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des Lichaems, de Hant een inftrument van alle

inftrumenten. Door de reden ende 't vernuft kan
hy alderhande decklelen ende wapenen bedencken
ende verfinnen , door de handen maken ende ghe-
bruycken . Al ift dan dat de Menfche fwack ende
naeckt ter wereltkomt, fookan hy fyn felven door
de Reden en Handen bevrijen van d'ander dieren

,

ende haer gevvelt af-flaen : maer de felfte dieren en
konnen met al haer kracht niet beletten , datfc van
de Menfchen niet onder-ghebracht en werden.
Soo dat de Menfche meer hulp heeft van de Reden,
als de ftomme dieren van de Nature : meer van de

rappigheyt der Handen , als de ftieren van haer

horens, de wilde beeften van haer tanden en klaeu-

wen : dewijl hy al haer gevvelt door de Reden ende
Handen overwint, ende onder fyn macht brenght.

Nu wat aengaet de fwackhey t ende fieckten daer

de Menfchen feer mede geqaelt werden , jae fom-
rnige het leven moede maken,daer toe is de Konftc
der Medecine van denbarmhertigen God, die alles

vvathy gefchapen heeft , oock goedertierlijck on-

derhout, dé Menfche tot een groot gefchenck ende
heelfaem behulp gegeven. Dewijl hy dan van fyn

geboorte affwack is, foo heeft hy de middelen van
defe konftteneerften van doen . Iae oock voor
fyn geboorte , als de Ouders gheleert wert wat tot

een goede telinge noodigh is , ende door wat mid-
delen de onvruchtbaerhey t wech genome kan wer-

den* Door defelve konfte leert de Menfche daer

na fyn felven wachten vandequade geftalteniffe des

Luchts , ongefonde koft mijden, ende andere din-

gen doeneh laten , waer door hy fondcr fwackhey

t

ende
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ende fieckten fyn Lichaem in langhduerige gefont-

heyt mach onderhouden. Ende al-hoe-wel yemant
mocht dencken,waerde Menfchedefe verlichtinge

van daen foude halen, indien alles om de fondc

vervloecktisgeweeft; foo ftaethierop te antwoor-

den , dat God de Fonteyne van allegoetheyt , niet

alle hetgoet dathyde Scheppinge verleent hadde,

door de vervloeckingeuyt-gebluft heeft :maer dat-

ter uyt (onderlinge ghenade noch genoegh overge-

bleven is,om het leven der Menfchen te onderhou-
den , ende datter niet alleen quaet onkruyt ende
diftelen , maer oock ongefonde kruyden uyt de
aerde fpruyten , volgens het fchrijven van den
Poëet Ovidim:

Het velt dat geeft ons heylfnemgroen %

Oock veel dat hinder plagb te dom\

En wie doch heefter noyt gegaen ,

Daer rofen by de diftelsfiam ?

Soo is oock elck Landt verfien met eygen ende
befondere remedien voor die fieckten, die aldaer na
den aert van de plaetfe meeft vallen : waer van den
Bocck der Naturen ons verfcheyden exempelen
aenwijfl:. De Pocken, die in Weft-Indien (van
waerle door de Spaengjaerts in de Landen van her-

waerts over-gebracht zyn ) haren oorfpronck heb-
ben, werden byde Indianen ghenefen met lap van
(oker houc aldaer veel waffende , *t vvelck vvy daer-
om Pock-hout noemen. Die van Molucke werden
feer gequelt van eé (lange, welckersbeet doodeiijck
is , dien de in-woonders weten te heelen, met hout

B 3 da,c
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datin'tfelfde Eylantgroeyt. De Blaeufchuyt , een
fieckte defe Landen by-na eygen , vint hier oock
fyneygen remedien, Lepel- blader?, Beucke-boom,
Water-kerfle, en diergelijcke, lek hebbe in Italien

buyté de ftadt Napels, ontrent het ftedekê Puzzolo ,

eertijts Puteolï, niet verre van dehouve van Cicero

gëfien een kuyl , die alle diere door eenen vergifcen

aamp doet befwijmemdan daer is een Poel ontrent,

Lagod* Agnano genoemt, die de half geftickte-beefté

wederom doet bekomen. De in-woonders houden
hier honden toe , waer van fy voor de vreemdelin-
gen een ofte meer in den kuyl werpen, wekkers
oogenterftont omdraeyen ende vierigh root wer-
den , foo datfe voor doot neder-vallen , ende oock
doot blijven fouden , ten ware hy terftont uyt-ge-

'trocken , ende in des Poels ftil-ftaende water ghe-

worpen werden, ende dan bekomen fy wederom,
ende werden fris als te voren. Defe Kuyl wert hier-

om by de in-woonders Grotta de Cani, ofte Kuyl der

Honden genoemt. Leander Alkertus in fyn Italiaen-

fche befchrijvinge van kallen , verhaelt dat Carel de

achtfte Koningh van Vranckrïjck , als hy het Ko-
ninghrijck van Napels in-genomen hadde , een

levenden Efel in delen Kuyl liet werpen , ende dat

den felfden aldaer fubitelijck doot bleef. Ick heb
op die plaets hooren vertellen dateenen droncken
Hoogh-duyts die eygen proeve genomen hadde:

maer dat hy fyn vrienden niet meer en quarn bood-

fchappen van fyn weder- vare, als de vrome Canius,

daer Seneca afverhaelt, wel voornam , maer n iet en

volbracht. Het foude al te langh vallen ,om van
defe materie meer exempelen by te brengen, infon-

derheyc
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derheyt dewijl het gene nu gefeyt is, in alle Landen
aengemerckt kan werden.

DeMedecine dan leert ons onderfcheyt maken
tuffchen het gene de ghefontheyt ende het leven

dienftigh ofte fchadelijckis : endehaer kracht be-

ftaet ofte om den Menfche in gefontheytte behou-

den, ofte fieckzynde wederom ghefont te maken.
Om alderhande Sieckté ende Gebreken te genefen,

iffer van verfcheyde Medicijns in onfe tael gefchre-

ven , ende menighte van remedien over hoop ghe-

haelt, tot feer kleyn voordeel van den Lefer; alfoo

het genefen niet en beftaet in veel recepten,maer iu

dekenniffe van de fieckten , ende de methode ofte

maniere om de remedien wel ende ter gelegener tijt

te gebruycken , het vvelck alle mans vverck nieten

is. Maer van de Gefonthey t te bewaren , het welck
een yegelijck begrijpen, verftaen, ende volgen kanf

en is by niemant eens aengeroert . Daer nochtans

dit deel der Medicine het oudtfte is, als van het
welcke, na hetfchrijven van Hippocrates, de Konfte
fyn begin ende oorfpronck ghenomen heeft: ende
oock verre het nutfte endeiekerfte. Want al-hoe-

wel in defe bedorven eeuwe weynigh op de behou-
denis der Gefontheytghepaft wert, ende de Men-
fchen niet veel en bedencken,wat voor een verbor-
ghen fchat de Gefontheyt zy , voor al eer datfe in

eenige kranckheyt komen te vervallen

;

( Siet ! niemant kent fyn eygen goet ,

Voor dat hy '# tem ontberen moet.)

nochtans is het beter voor een verftandigh Men-
B 4 fchc
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fche , liever met wat forghvuldigheyt defetvfchat te

bewaren, als den fdven verloren hebbende, met
moeyteende perijckel wederom te gaen foecken.

Demofthenes plagh van die van Athenente feggen ,

datfe waren ghelijck de boeren, die op het lenerm-

fchoolhaer oeffenende, dé fchildt elcke rcys hielen

voor de plaets daerfe den fteeck ontfangen hadden,
ende niette voren eerfe hem kregen. Niet anders

doen de gene, die liever van Sieckten genefen zyn,

als haer voor de felve wachten. Niemant (al den
vyant in de ftadt laten komen,om hem daer na met
perijckel uy t te flaen ; maer fal veel liever alle neer-

ftigheytaenwendenom hem daer uyt te houden.
Alfoo is het oock lichter met de waerneminge van
het gene wy fullen aenwijfen , defieckten uyt het

Lichaem te keeren ende te houden, als de felve daer

na met de fcherpe wapenen der Medicamenten uyt

te jagen. De purgerende Medicamenten fuyveren

het Lichaem wel , maer maken het daer benevens

oock fvvack , ghelijckerwijs ( als Plutarchus hier van
feer wel fey t ) afch en feep het linden in den wafch
wel fchoon maeckt , maer oock doet verflijten. De
felfde Plutarckm, als oock J?Uto> vermané daerom
met goede rede, dat men nietdickwils, maer alleen

als de nootdringht, drancken om te purgeren ofte

te braken en behoort in te nemen. Ick ken fommi-
ghe, die allTe wel goet chier ghemaeckt hebben,
terftont met haer pillen in de weer zyn, al of het

droncké drincken dan geen quaec eqkondedoen;
d3er het een fpo wel als het ander 't Lichaem ont-
roert ende verfwackt. Wie foude dan niet het befte

endefekerfte kiefen , en de Gefontheyt niet liever

door
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door goede ordre bewaren , als de felve , door on-
ordentlijcke maniere van leven verloré hebbende,

met onfekere middelen gaen foecken ?

£vSj

VVaerom de Mcnjfchen inde eerfte

tijden veel langer leefden 5 dan
fy nu doen.

Het III. Capittel.

DE menfehen die wel eer hier op der aerden waren 9

Beleefden menighmael de negen-kondert jaren ,

Vol kracht en groenejeugt : men vont geen droeve pijn %

Geen peft , geen heete koorts
,
geen vvreedenfierecijn \

Maer nu de grijfe tijt is hooger op-gekomen %

Soo heeft een fnelledoot de vverelt in-genomen ,

Gichttfcheur-buycktkughigraveely en ander ongeval
\'

È

Die vielen uyt de lucht , en vlogen over al.

Geefreden9
Sangh~godin. De vverelt eerftgefchapen9

Liet uyt haergullenfchoot een machtiyh voedfel rapen ,

Het was ofedelzaet , ofwonderfchoon gewas 9

±Al wat men uyt het velt ofvan de hoornen las

.

Geen menfeh en wert gefwackt door luft ofgulftgheden È

Maer yderfpit het lant , en oejfent foo de leden :

Men at geen leckernvf , maerJlechts gemeene kofl 9

En water uyt de beeck dat was hun foete moft.

Dé
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De fierren niet vergift met ongefonde qualen ,

Die gaven enckelheyl, en niet als foete (Iralen

:

Maer dat ick hooger acht^ de menfche nieu geplant >

Quam eerft als up de vorm van Godes eygen hanU
Dat van den Scheler komt > hoe kan het licht bederven ?

Dat uyt het leven rijft, hoe kan het haeftigh fterven f

O groot e Leven-vorft , o 's menfchen hooghfle goet ,

Keom woont doch binnè ons, doch meeft in ons gemoet.

DE menfche van eener vrouwen geboren (feydt

de H. Job infyn 14, Capittel) leeft eenen kor-

ten tijt , gaet opgelijckals een bloeme,ende valt af:

vlucht als een fchaduwe , ende en blijft nier. Op de

felfde maniere heeft de Prin^e vade Griecfche Poë-
ten de Menfchen vergeleken by de bladeren , die

van de boomen vallen , ende een ander ( 't is nut de
vetiTen van de Poëten met defpreucken van de H.
Schrifture te vergelijcken , gelijck ons na den Out-
vader Bafilius geleert heeft den geleerden Hollander
in de voor-reden van Stobms) te weten, Pindarus

feyt een Menfche niet anders te wefen, als eé droom
van eep fchaduwe , meteen bequame ghelijckenis,

gelijck Plutarchus oordeelt in fyn trooft-reden aen

,, dpollonius. Want wat iffer, feyt hy, flapper ende
minder als een fchaduwe? en met wat woorden

„ foude noch yemanteé droom van de feivekonné

uyt-beelden ? Glaucns gevraeght zynde na fyn ge-

dacht, gaf eertij ts by den Griecfchen Bomer tts % ende

nu by den Nederiantfchen defe antwoorde

:

De dochters van het wout , defriffche boom-getvaffen,

Xyn op bequamen gront de menfchen toe te paffen

:

Raer
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Haergroê, des[omen kroon, datwon des winters roof?

En fint een jonger blat verdrijft het oude loof.

Wy groenen inderjeught en hebben blijde dagen*

Maer wordenvan dedoot aütncxen wech-gedragen
;

Ent'wijl de tïjt verlooft , en onfe vruchten leeft,

Soo won een nieugejlacht dat wy eens zijn geweefim

In defe kortheyt van ons leven is wel onderfoec-

kenswaerdigh, waerom dacde Menfchefoo verre,

ende toe eenige honderc jaren fyn leven in de eerfte

eeuwe plaghuyt te ftrecké; daer nu tertijt hetleven

der Menfchenfoo kort is, ende voor groot wonder
gerekent wert,als yemant de hondert jaré kan halé.

De oorfaken werdé verfcheydelijek by verfchey-

den Autheuren voorgeftelt, danzynrneeft vervat

inde Verfcheyde Leffen, die Pedro Mexiain't Spaens

befchreven heeft, de welcke wy alhier kortelijck

lullen aenwijfen: dewijl alles feer wijdtloopigh ver-

klaertis in den Latijnfchen briefdit jaer tot Leyden
beneffens andere gedruckt,ende aen my gefchreven
is door den eerweerdighen ende hoogh-geleerden

D.UhannesWefterbur^hy Bedienaer des H. Euange-
liums , ende Profeffor in de Hiftorien.

Ons eerfte Voor-ouders Adam en Eva aiszynde
fonder eenigh ander middel van de eygé hant Gods
gefchapen , zy n buyté twijfel geweeft van de alder-

gematighfte complexie.diefy met goeden regel van
leven te houden wel bewaerden, ende alfoo haer
leven verre uyt-ftreckten. Waerom oock de kin-
deren van foo gefonde Ouders gefproten , ende van
fooedel ftofop-geleyt

, midtfgaders oockdekints
kinderen, die van nature foo lange leefden,moeftea

mede
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mede nahaerOuders gematighde complexieaerdé:
totter tijttoe dat door veranderinghe van eeuwen
( door dewelckcghemeenlijck alle dingen vergaen
ende veranderen ) de Menfehelicke nature begoft
te krencken ende te vervallen , ende dat de tijtvan

*smenfchen leven korter begoft te werden. In dien

tijt haddë fy noch een fake , die haer mede te langer

dede leven , de welcke ons nu veel ontbreeckt ; te

weten , groote matigbeyt in Spijs ende Dranck , en
van beyde luttel verfcheydenheyt . Want fy en
wiften niet van foo veel foorten van fpijfe; noch
oock om de feive op alderhande manieren van lec-

kerheyt toe te maken ; waer door by ons veelderley

fiecktenfpruyten,ende dien volgende dedoot dick-

wils veroorfaeckt wert i gelijck feer fticbtelijckaen-

gewefen is by den wijfen Seneca, infynen vijf-en-

rnegenften brief. Men gelooft oock vaftelijck dat

de kruyden eh vruchten van dier eeuwen ongelijck

van meerder kracht ende voedtfel waren , danfe nu
ter tijt zyn, vermits datfe uyt nieuwe aerde fproten

ende wie{fen,cnde niet uyt weecke ende ongcfonde
gront, gelijck die tegenwoordigh is : want de Sont-

vloet heeft haer vettigheyt veel benomen , ende het

zee-water ettelijcke maenden daer op ftaende,heeft

haer weeldige vruchtbaerheyt feer befchadigt. Een
goetvrient, die de natuerlijcke redenen neerftigh

onderfoeckt , meent dat d'Oude haer fpijfeal meeft

raeughebruyekten, ende dat het vier onsdevoor-
naemfte oorfaeck is van kort leven. Al wat vvy
eten wert meeftendeel door het vierghekood, het

welck het befte ende fijnfteeerft uyt-treckt (gelijck

n*en fiet in de Brande-wijn, dat de voor-ioop , het

fubcijl-
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fubtijlfte ende krachtighfte is ) en doet vervliegen

,

eer dat het in ons lichaem ofte op tafel komt. Suicx

bewees hy ; dat den reuck , die wy met den waeffem
van gefode oftegebrade fpijfe in-trecken , ons niet

alleen en verquickt, maer oock verfadight , gelijck

in't volgende Capittel uyt het exempel van Demo-
critus fal blijcken, ende oock te fien is aen de gene

,

die in de keuckélangh over de Spijfegaen, dat haer

den honger gheheel vergaet. Soo feydt de Poëet

Hormins dat magerheyt , koortfen , ende alder-

hande fieckten in de werelt ghekomen zyn , naedat

Prcmetheus het vier uyt den Hemel gheftolen, ende
de menfehen mede ghedeelt hadde. Ende dat men
hier tegen foude werpen , dat Offen ende Koeyen
geen gefode ofte ghebrade en eten, ende even-wel
foo lange niet en leven als de menfehen ; dient voor
antvvoort , dat de menfehen * 'alfbo fy boven alle

ander diere het aidergemaughfte ende volmaeckfte

lichaem hebben , ghehjck in't voorgaende Capittel

is vertoont, foo behoorden fy oock foo veel langer

te leven als haer volmaecktheyt grooteris ; daer mé
nu ter contrarie fiet , dat vele ende oock verachte

dieren in langhduerigheyt des levens de Menfehen
verre te boven gaen . Waer over de Philofooph
Theophra/ins ftervende (Seneca noemt hier qualijck

lAriftotelem, dewijl de felve in't 5. Boeck van de
telingheder dieren op het 10. cap. fchrijft dat de
Menfche , tiaeft den Olifant, de langft-Ievcnfte is

van alle de dieren ) de Nature befchuldighde , dat

hy Herten ende Kraeyen , die daer niet aen gelegen

was , een langh leven ; ende den Men(che , die daer

nieeft aen gelagen wassen kort leven gegeven had-
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de : want indien haren tijt langh gheweeft was, dab
fy dan van alle konften ende wetenfehappen vol-

komen kenniffe fouden konnen bekomen hebben,
ghelijck Cicero beruyght in *t derde Boeck van fyn

Tufculaenfche Queftien. Maerde Natuere te willen

befchuldigen , dat is een proces , ghelijck Seneca wel

feyt, een Fhilofooph ofte wijs man niet betamende.

Hier beneffens ftaet noch aen te mereken , dat

Adam de krachten der kruyden, plantfoenen, ende
fteenen bekent waren (hetwelckfyn kinderen van
bant.tot hant van hem leerden) meer dan yemanc
federt die tijt heeft konnen verftaen ofte begrijpen.

Het was een groot behulp des levens » ende der ghe-

fontheyt, ende om defiecken te ghenefen (alffer

cenigc waré) 'tgebruyck van flechte, ongemengde

,

ende nochtans volkomen remedien ; na latende de

fenijirige vcrmengelinge van antimony , quicfilver

en diergelijcke, die nu ter tijt van de Quacfalvers,

ende ander dwafe tot groote fchade des iïchaems ,

ende verkortinge des levens ingegeven werden, En-
de dat meer is, in de voorledene eeuwen lbo was des

menfehen gefontheyt ende leven grootelijcken ge-

holpen ende onderhouden door den loop des He-
mels , ende in-vloeyingheder fterren ende planeten

die doen ter tijt jonftiger waren , als fy nu zyn : om
dies wille datfe foo veel afpe&en , conjun&ien

,

eclipfen , ende andere impreffien, ghelijckfe by de

Sterre-kijckers genoemt werden , niet gheleden en

hadden, waer uyt defe veranderingé en vernieuwin-

gen opaertrijck ende d'elementen ghefproten zyn.

03oven defe, ende andere redenen, die uyt de nature

fouden mogen getrocken werden > behoort oock de

oor-
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oorfake van't lange leven indien tijde, toe-gefchre-

ven te werden de voorfïenigheyt Gods, die het be-

liefde dat hy aldus langhe leven foude , ende dat dc
voor-feyde oorfaké malkanderen behulpfaem wa-
ren: opdat van twee menfché alleene veel geboren
fouden werden, ende dat hetrnenfchelijcke gedacht

vermenighvuldighen foude. Wy merckenoock
mitfdien dat de menfehen niet foo langhe leven en
fouden nae de Sunt-vloet. als van te voren , dat

God Noë in dc Arcke liet gaen , en behiel meerder
ghetal van mannen ende vrouwen , dan hy in't be-

gin fel ghefchapen hadde
, op dat de werclt binnen

korten tijt wederom bewoont foude werden • Die
noch ten tijde van Abraham foo woeft was , datter

ghefchreven ftaet, van hem ende van Loth fyneri

Oem, dat den eenenhet ledige lantten Ooften,den
anderen ten Weften totfyn gebruyck in-nam, fon-

deryemants tegen-feggen : daerdewerelt daer nac
foo vermeerdert is , dat fy van menfehen krielt , en
dat het fchijnt indiender noyt oorlogh , peftilentie

,

oftediergelijcke plagen den menfche over-quamen,
dat de vverelt den in-vvoonders te kleyn foude
vallen.

Den Out-vader St. Auguft^n fprekende van defc
dingen

,
feydt , dat ons voor-vaders meer voordeels

hadden dan wy , niet alleenlijck in gefontheyt ende
langh leven, maer oock in ftature endegroote, ge-
lijck dat blijckelijck is in menighe boecken, graven,
ende gebeenten, die onder groote geberghten ghe-
vonden zyn ghevveeft , in fulcker voeghe dat men
vvarachtelijck gelooft , dat de felve waren gebeen-

ten vau de menfehen die voor ofte ten tijde van de
Sunt-
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Sont-vloet leefden . Den voorfeyden St. Auguftijn

feyt, dat doé hy was in Vtica (een ftadt 'm^Afrtjcken

gelegen ) aldaer 't gebeente van eens mcnfchen lic-

haemfagh, 'twelck foo groote kaecx-beenderen
hadde , ende foo gevvichtigh was als de beenderen

vanhondcrt menfchén van fynder eeuwen. Hier

op hebben miflchié gefien de fabulen ende Poëten

,

die ons veel van de krachten , ende ongelooflijcke

fterekten van de oude reufen vertellen.

Antonio de Guevara Raedt en Predicant van Key-
ferCarel feyt in het derde boeck van fyn Spaenfche

Brieven de reden te zyn dat de menfehê in die tijdé

grooter waren , om datfe foo vroegh niet op haer

neus en lagen, ende dat de mans perfooné niet voor
haer dertigh , noch de vrouwen voor haer twintigh

jaren en troudé : ende dat men nu dat werek begint,

eermen te deghen bequaem , ende tot behoorlijcke

jaren gekomé is,foo dat de ftoffe die tot de wafdorri

ghedijen foude,door hetby-flapen verdaen wert.

Maer wat dë loop van het langh leven aengaet , die

is al over langhe tijt ghefteut . Solon een vvi j fe van
Athene heeft het menfehê leven bepaelt met feven-

tigh jaren. Alfoo feydt Mofes , en naer fyem den
Koninghlijcken Propheet David in den 9. Pfalm

„ defe woorden. Ons leven duert feventigh jaren :

„ vvanneert hoogh komt, fo zijn't tachentigh jaré

:

„ ende vvanneert koftelijck gevveeftis, foo is het

„ moeyte enarbeyt gheweeft; want hetvaertfnel

„ vvech , als vlogen wy daer van . Hierom be-

klaeght hem, fchrijft Seneca, het mceftedeel van de

menfehen over het ongeiijck van de Nature , dat

vvy vooreen kleyne tijegeboré werden-, dat onfe
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jaren haeftighdoor-loopen, foo dat het leven , be-
halven in feer weynighe , dickwiJs op-hout als het
maer begonnen heeft.

De machtighs Koningh Xerxes, als hy fyn groot
leger overfien hadde > fchreyde daeröver , om dat
foo veel dayfenden foohaeftloude komen te fter-

ven, Hec welck (eer aerdigh uyc-2;ebeek wer: in
den Spiegel van de Edele Heere lacob Cats mee defe
verffen

:

Men houdt dat Xerxes
%
op een dagh 9

AU hy fyn grooten leger fagh

iAh h\ fyn tuyters over al

Sagh draven in het groene dal 9

Stont treurigh middin in het heyr ,

Enfloeghfyn hooftm oogen neer 9

Menfagh genoegh aen fyngebaer
Dat fyn gepeys was wonder fvvaer;
Een van den raedt3 een defigh man ,

Die vraeghter hem de reden van,
Die vraegt wat datter hgebeurt

Datfoo een machtigh Prinfe treurt,

Daer hygecn tpamn't leger fiat

Die hem niet lijfèn leven biet

De Koningh fprack> ichfie de macht 9
Die niet ah mijn bevel en wacht

;

lek fis hiermemgh dapper helt

Sich moedigh toomn in het velt 9
lek fie het

y en noch even- wel
Soo baeriet my een droef gequel;
Wantfegh doch eens, nae honden jtej}
Waerfalfe zyn dees groote fchaer i

C Eylm l



Dit fey de vorft, en tot bejluyt
t

$00 berften hem de tranen uyu

Dit dan aldus fcyndemoeteé yegelijck verma.entr

wefen , dat hy dit leven » het welck van fy n felveu

ibo kort is, doör quade ende ongeregelde m iddelen

niet meerder en verkorte» maer dat hy veel liever

alle neerftigheyt ende forghe aenwende om door
matigheyt ende foberhe'yt , ter eeren Gods ende tot

dienfte vanfynen even-naeften,de kortheyt van het

felve uyt te ftrecken , eridé foo véél mcgeiijck is te

verlengen.

of
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Ofhet Leven door de Konfïe ofte
cenigh middel verlengt kan werden.

TT Et is een hart ghefchil ; en over langh ghedrévên*
X J Hoe ons de grondenftaen van dit ellendigh leven ,
En of Godaen den menfch als door eenflale Wet
Syn dagen heeft befcheert , fyn palen heeft ghefet :

En ofhy met beleyt
, en door befette reden

Een vafter leven-kracht kan brengen in de leden ,

Dan ofeenyden tijtfoovaftverfegeh flaet,
JT>at hem geen knnfi en helpt, geen hinder oyt en fehaet.

C z By



30 DEN SCHAT DER
Hy die van al hetftuck de gronden foeckt te kennen 9

Diè tale naer het werck van al de faexe pennen >

Dieonfe Beverwijck tefamen heeft ghebracht %

Daer&erthet diepgeheym getogen uytter nacht.

* Tis dan mijn voorftel niet hier dieper in te treden ,

Want totfoogrooten tverck behoeft een langer reden ;

Maer om hief kort te fyn , foo fegh ick heden dit,

Een yder nemet op tot fyn befcheyden wit

:

Het eynde van den menfch is aen den menfch verholen
%

De middels even-tvelfynyder een bevolen
;

Ghy doet wat u betaemt in fieckt' en ongeval ,

En weeft danvoort getroojl hoe God het fchickenfal<

INdien de Nature ons Lichaem, gelijckhet van
Godalmachtighghefchapen was, hadde konnen

onderhouden: foo en (oude geen Genees-konfte in

de wérelc van noode zyn gheweeft. Dan alfoo het
felfde niet alleen door inwendige ende aengeboren
oorfaken de verganckelijckheyt onderworpen is,

maer oock geftadigh van buyten befprongen ende
befchadighc wert, foo iffer nootfakclijck eé Konfte
gevonden om de Sieckten te gencfen, ende de Ghe-
ïbntheyt tc bewaren , ende dien volgende 't Leven ,

het welck kort is , door goeden regel te bebftuden ,

endefoovtelmogelijckis, te verlengen. Maer hier

tegen wer: van fommige op-geworpen •. Dat dentijt

on fes levens van alle eeuwigheyt vaft geftelt is, ende
datter over fulcx geen middekn konnen gevonden
werden , om 't gene dat God eens befloten heeft , te

doen veranderen. Op defe notabile queftie hebben
vele fraeye geeften haer herflenetv, ende vetftant

gefcherpt, ende aen beyde fyde, foo voor de vaftig-
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heyt, alsvoorde beweeghlijckheyt van onfen tijt»

foo vele redenen by- gebracht , dac de aldergeleerfte

genoeghte doen hebben » om dit ftuck eens geheel

vaft % ende buyteneenigetwijfFeiingh tefetten.

Dat den tijt van ons leven valt geftek is, ende dat
onfe dagen bepaeltzyn , daerwy niet overenkon-
lïen treden > en bctuyght niet alleen de H. man lob:

maer vele van de wijfte Heydenen Ichijnen in dat

gevoelen te zyn geweeft , als onder anderen Arifto-

' te!es> Smeca> Plutarchus. Ende by Homerum geeft

Hetfor lyn huyfvrou, die vreefende voor ongeluck

,

hem badt dat hy tegen de vyant niet flaeghs foude
gaen, deleantwoort;

Liefweeft voor nty doch niet befvvaert ,

Want niemant in het graf en vetert

Van als op hem de Nood-dvvangh druckt 9

~En hem tengrave neder ruckt ;

Dat is van oudts eenflale vveS ,

Die alle menfehenis ghzfet :

Geenjongh
, ofkloeck , ofhandtgh man f

Die dit gheweli ontvvijtken kan,

Ende by Vitgilium fpreeckt lupiter de volgends
woorden 1

Gaatfttlt dit voor een vaften gront ,

Een ydet hieftfyn wijfchcn ftont %

Eenyderfyn gefetten dagh
,

fiie niemant oyt voor-by en ma,cb\

En Turnus die nu daftighftrijdt %

Die heeft al mede fynen tijt ,

En nae de faken heden ftoen %

Soo is het nté met hem gedazn •

C 3 Dit
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Dit meenen de Medicijns dc nootfakelijckeyt

vanhaer konfte wat tegen tezyn, gelijck den ghe-
fetten tijt oock tot dien eyndehaer vanfommigc
voor-geïchoten wert, en fouden het daerom liever,

houden met de gene, die keren dat dentijt van ons
leven beweeght ende veranderlijckis ; ende gelijck

eens kaers die in de fon, wint ofregen ftaer, ofce een

dief in heeft ,
haeftigh uy t-gaet ofre verbrant , ende

die daer van bewaert, ofte op fyn tijt gefnoten wert,

veel langer diicrt, dat het even eens gaetmethet
leven, ende de gefontheyt onfes lichaems. Bewijfen

derhalven dat vele van lteicke ende gheionde com-
plexie doorquaet leven,ende ander ongeval vroegh
tot haerdoot komen > daer in tegendeel {ommighe
flappe ongeronde luydé tot een hoogen ouderdom
gheraken , om datfe op de mate , ende volgens de

regulen van de konfte leefden. Plato ende Ariftoteles

ghetuygen van een feker Philoiooph , met namen
Herodicus ,dat al was hy nae't oordeel van een yege-
lijck van de alderteerfte nature , ende ghehcel uyt-

teerde , even-wel tot fyn hondcrr jaren gekomen is.

Galenus verhaelt datter een Philolooph v (ynen tijde

geweeft is , die een boeck uyt-gegeven hadde , waer
in hy leerde op wat manier ende door wat middel
men den ouderdom, ende dien volgende de doot
foude konnen ontgaen. Ende al-hoe-wel dir met
recht van Galeno befpot wert : lbo heeft even-wel de
ervarentheyt geleert , dat de Kon ft niet heel re ver-

geefs en was. Want de philofooph nu al tot de
tachentigh jaren ghekomen , ende loo uyt-geteert

ziende , dat hy niet als vel over 't gebeente en had

,

heeft even-wel loo veel met fyn konft te weegh ge-

bracht,
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bracht ,
dathy niet als heel langhfaem endefoetjens

ten langen leften uy t en gingh. Het felve getuyght

Galenus , die feer oude geworden is, van hem felveu

ende atndere, de weicke fchenen geboren te ayn om
haeft te fterven , even-wel door de Konfte langen

rif t onderhoudé wierden. En de Philolooph Seneca,

die op vele plaetfen de nootfakelijckheyt van den
ghefetten tijt feer hart drijft, als of die noch door

neerftigheyt,noch uyt genade eenigh verlengh koft

krijgen
,
fchrijft even- wel in fyné 58. brief; Indien

, y de werelt die niet minder als wy fterffelijcken is,

„door voorfichtigheyt buyté hetperijckel gehou-

M den wert , foo kan oock té deele onfe voorfichtig-

„ heyt het Lichaem langer op-houdé, indien wy de

welluftjêj, waer door het meeftendeel vergaec, kon-

„ nen bedwingen , ende in dé toom houden. Sulcx

bcveftight hy oock met het exempel va Plato ; ende
befluyt ten leften, dat de Matighey t den ouderdom
kan verlengen. Ende Virgilius die te voren de dagen
vaft fielden, feydt van Dido de Koninginne van
Carthago, de weicke uyt onverduit over hetver-
treck van Eneas, haer feiven hec leven benomen
hadde:

9
- - - ro

Sy leyt verbeten van de doot ,

Niet nae den regel van den Noot

:

Maerinder haefl^en al te ras ,

Oock eer haer tijugekomen was .

Ende niet alleen dat de Wijfen onder de Heyde-
nen hier in los gaen , felver de Theologanten weten
naeulijcx dit ftuck foo vaft te fetten, datter geen

C 4 waer-
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Waerfchijrielijcke redenen foude tegen ghebracht
konnen werden. De Medicijns wetende dar het

forgelijck is buyté de palen van fyn beroep te gaen

,

er, ftekenhaer felven hier foo verreniet in,datlè

haer fouden laren voorftaen dit ghefchil te konnen
neder^ leggen. Even-wel overleggende, dat hare

konfte niet te vergeefs van den al- wijlen God den
menfche gegeven is , lbohoudé fy dit met de reden
beft over een te komen , dat God den menfche een
tijt des levens geftelt heeft-, en dat hy hem volgens

die bepalinge eé geftalteniffeende gematigheyt des

Lichaems gegeven heeft , om tot (oodanige tijdtte

mogen in wefen blijven : maer dat weynigh men-
fchen rot haren bepaelden tijt gheraken fommige
door verfuym endeonachtfaemheyt om haer goede
ende ftercke narure wel te bewaren, ende met goede
middelen haerLichaem van fieckrenre bevrijden,

andere door vallen, verdrenckeh, quetfen . ende

diergelijckeongeluck. Afckpiades ( fchrtjfi Plinius 7.

38.) ftomeenijts (oo vatt op dele konfte ,ciat hy
met de Fortune dorft een wedfpel aengaen , nim-
mermeer voor een goet Medicijn tc willen gehou-
den wefen , indien hy oyt werde (ieck bevonden :

ende dat oock winnende , viel in fynen hooghften
ouderdom noot van de trappen, fonder immermeer
van eenige fieckre bevangen te zyn gheweeft. Soo
dat het gemeen ghevoelen van de Medicijns is , dat

fy door hare konfte den Menfche brengen tot fyn

gefielde tijt, daer hy lichrelijck anders door eenigh

on^emack niet toe en foude gheraken. Alioo feyt

Ckero hb. de Fato. indien het vaft geftelt is , darden
fieckcnnieten lal derven, dat oock meteenen vaft
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geftelt is , dat hy den raet van een Medicijn moet
gebruyckem Op de fclfde manier fpreeckt Senec*

in de 3 6* natuerlijcke quettic van fyn tweede boeck:

„ Alfchijnt de Gefoncheyt door Godsfchickinge te

wefen > foo moetfe nochtans dé Medicijn toe-ge-

%t fchrevé werden * om dat door fyn hantde weldaet

„van Gods ordinantie ons toe-komt. Soodathet
gebruycken van middelen ganfch niet en ftrijt tegen

Gods voorfchickinghe. Daer van hebben wy een

levendigh exempel th de Koningh Hifkia dewelcke

al was hy wel verfekert door de boodtichap vanden
Propheet , dat hy niet llerven en foude, gheboodt
even- wel een plaefter van vijgen op fyn ghefwel te

leggen. Den Apoftel fchip-breuck lijdende ontrent

het Ey font Maltha, ende welwetende dat niemant
van de gene, die ïn't fchip waren blijven foude,

ofte een haer van fynen hoofdê krencken: fiende

everi-wel dat de bootfgefellen het fchip fochten te

verlaten, feyde hy tot den Hooft-man, ende dc
Knjghf-knechtcn: Soo defe in het fchip niet en
blijven, foo kont ghy lieden met behouden worde.
Daerzyn mede noch veel Medictjns, die met de
natuerlijcke redenen endede crvarentheyt willen
ftaende houden , dat men oock door de Konfte de
natuerlijcke palen van 'smenfché leven over-treden

km. Want al-hoe-wel men de fondamenten
, op

de welckeons leven gebout is , niet altijteven goec
cn kan onderhouden; foo kan men nochtans de
felve een langhen tijn onderftutten, de natuerlijcke

wermte ende ïn-geboren vochtigheyt ( waer in het
Jangh ende kort leven beftact) verquicken, ver-

ftereken , ende onderhouden. Sulcx (iet men in de

C 5 gene



fl DEN-SCHAT DER
gene die aen eé teringe ofte uyt-droogende Koortfe
gaenquellen, datfe noch lange tijt door vochtige

verkoelende, en verfterckende remedienin't leven

by na tegen de nature gehoudé werdé. Het exernpel

van den wij fen Democritus is hier toe aenmerckens
wveerdigh. Dewelckeals hy van ouderdom uyt-

gingh, ende de dootfcheen op de lippen te hebben,

jfiendefyn fufter haerfeer beklagen, datfy doorfyn
overlijden het aen-ftaende feeft van de Godinne
Ceres niet en foude konnen houden, fielden haer

te vreden, ende hieifyn felven noch in't leven tot

dat het feeft over was door den reuck van vverm
broot, gdi]ck Laërtius fchrijft ,ofteghelijck ^Atbe-

7t4us
y
door den reuck van honigh, en ontfliepalfoo

fachtjens na drie dagen , dat het feeft duerde , als hy
hondert ende negen jaer out geworden was. Heeft

dat Democritus ftdfck out , ende op het leftexynde

in fyn (elven, hebbé dat andere Medicijns in andere

krancken konnen doen , ende met eenige hert-ver-

quickende remedien de Ziele, de welcke fcheen met
gewelt uyt te willen vliegen , noch een tijt: oprghe-
houden : foo meenen ly dat fulcx veel meer ende
bequamer in gefonde ende wei-varende perfoonen

kan gefchieden , alfoo het lichter is de krachten te

onderhouden als te herftellen. Wy fullen dan be-

fluyten, dat het leven kan verkort ende verlengt

iverden. De Propheet David (cyt in den 54. Pfalm

,

dat de bloet-gierige ende godloofe de helft van haer

dagen niet en fullen vervullen > ende integen-deel

belooft God den genen , die haer Ouders eeren, een

langh leven op der aerden. Deghemelte Koningh
Jdifkia doot kranck leggende, ende de booddchap
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des doots door dé Propheet Efaia al ontfangen heb-
bende, werde even-wel fyn leven noch vijfthien

jaren verlengt. Ick en fal niet dieper in defen dool-

hof treden : dan de gene die hier breeder af onder-
richt wil wefen , die kan nae fien wat in een Latijns

boeck , dat ick hier vanuyt-gegeven hebbe, by veel

geleerde ende treffelijcke mannen aen rny gefchte-

pén is. ;'^ :\!tr:- 'r-V-*
'A^^\ i£* >

<f\ÏU fVU

Dat het fchrijven van de bevvarin-

ghe der Gefontheyt dienftigh ende
nootvvenciigh is.

Het V.Capittel.

MAeryemant fal mijfchien hier tegen komen drijven

Dat geenfins noodigh is van dit beleyt te fchrijven »

Vermits dat kruyt,en dranck, en falfis [onder vrucht,

Ten fyderyemant queelt , of in benautheyt fucbt .

Dat noyt de Mederijn en dient te fyn gebeden ,

Als yemant rpacker is , en van gefonde leden

:

Dat even Godes Soon die gronden heeft geleyt,

En dat het vvaerheyt is t al wat de Waerheytfeyt.

Maery Vriendè, hoort een tpoort : indien de menjché waren
Als in den ouden tijt en langh - voorleden jaren,

Men
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'Men hoefdegeen behulp van eenigh heylfaem gras ,

Vermits en fpijs en dranck voor yder heyljaem was :

Vermits oock boven dien meefi al de menfchen aten

Alleenlijck voor den noot
f
en geenfins boven maten ,

Dies was haer lichstemfierck y haer geeflen wonder fijn 9

Want al wat voetfel was% dat was hun medecijn •

IMaer nu meefi al het volck genegen is te braffen y

En met een ftaegen luft op haren ment te paffen ,

Sijn bun de leden meeps* Enfegh my doch een teys ,

Wie tffer recht gefont, en dat in voller eyfch ?

Gans wzynigi naer menfiet: mijjchiè va honden menfchl

JLn iffer niemant fco ghelijck het is te wenfchen \

Daer hapert ahijt wat aen feen ofVander Ut ,

Vermits eenflil bederfin ons verholenfit .

IsAaer God de Sone fpreeckt van recht gefonden lieden ,

En raet hun t'haren dienft geen meefter oyt ?ontbieden.

Maer
9 Vrienden , letter op , en vat de fake wel ,

Wat eerttjtsis gefeyt is hedsn ons bevel .

Dient u van defen Bo£ck ; en laetde Medecijnen t

Chykont u fwacken aen door kunfte doen verdwijnen ;
l
Tis)aefoo gr&otendeught dat yemant *tfyne fpaert %

*Als dat hy over zee om groote vvinfie vaert.

ONs foude miflchien noch tegen-geworpé kon-
nen werden, dat den ghefonden alles ge font is ,

cnde dat wy derhaiven te vergeefs fchrij ven van de

middelen, om de ghefoncheyt te bewaren. Want
gelijck de Poëet Ovidius feyt 3 . de Ponto 4.

Diegroeyt \ en bloeyt in goeden ftaet ,

En hoeft geen dranck of meefiers raet
;

Maer voelteryemant droeve pijn ,

Die rocpe dan een Medicijn.

Het
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Het felfde leert Tlato , Celfus 9
ende daer toe Wer-

den oock eenige plaetfen getrocken van Hippocrates.

Maer wat willen wy grooter ghetuygenis hebben

,

ais van de Heere Chriflus , die by den Euangelift ge-

feyt heeft , dat de ghefouden den Medicijn niet van
doen en nebben , maer de krancken. De reden

fchijnt dit oock mede te brengen , dewijl men fiec

datelck dier van naturen , ende uyt fynfelven weet

na 'te jagen dat hemgoet is, en datquaet is te fchou-

wen. Sulcx en bewijfen niet weynigh de huys-liedc,

die ten platten lande verre van de Dodoren ghe-

feten zyn , ende even-wel ghefont ende wel te pas

tot hoogen ouderdom komen, fonder immermeer
eenige raet van Dodoren gliedaen te hebben : daec

aen Gander xyde de borgers , die vol op hebben van
alle remedien , ende op haer gefontheyt fchijnen te

leven , dickwüs fieck zyn. Dat oock de naem felve

van de Medici) ne ofce Genees-konfte fchijnt de
Gefonden uyt te fluyten , alfoo defelve geen ghene-
finge van doen en hebben : maer wel de Siecken.

Wy fullen hier nu kortelijck op antwoorden»
Ende wat het laetfte belanght : de gene die eerft de
namen aen de Konden ghegeven hebben , doen fy

maer begonnen, ende noch heel rouwende onvol-
maeckt waren , hebben de eere gehadc,dat die namé
ghebleven zy n, al ghebeurde het , datter na wat by-
quam, het welck onder die naem niet begrepé kon-
de werdé, gelijck ick met de meefte Konden foude
konnenbewijfen. A! ift dan, dat de Genees-konfte
alleen fchijnt te ftrecké totgenefinge der Sieckten:
foo moet nochtans dit deel, 't welck de Gefontheyt
leert bewaren, niet uyt-gefloten blijven :jae kan

oock
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oock hetgenefen foo gemeen verftaen werden , dat

het de Myghine begrijpt , dewijlfe leert ghenefen de

Lichamelijcke fwackheyc , ende de ontroeringe des

Gemoets.
Het is oock waer dat de Nature ons wel leert, het

goede na te volgen , ende het quade te mijden: maer-

alfoo de fel ve ons niet pertinentelijck de mate, hoe-
danigheyt, tijt, ende maniereaengëwefen en heeft,

foo is de Konfte van noode geweeft de Nature niet

aïleen vergefelfchappende ; maer oock leydende

,

wijfendejendeharfe goede beginfelen vokreckende.
Dat de boeren langhin gefontheyt leven, is om dat

fy van haer fclfs ende onwetende y ot doen , 't welck
rlefe konft gebiét* Sy leven fober,wercké neetftigh,

flapen wel, foo dat al wat fy eten foo wel verteert

wert, datter naèulijcx eenighe humeuren konnen
öyerfchieten orri fieckten temaken. Even-wel als

de Sieckten haer over-vallen , foo komen fy iichte-

lijck te ftervë , om datfe niet wetende wat haer goet

ofte quaet is; geen maet in eten, drincken, wercken»

ende foo voorts" en weten te houden. De borgers

zyn dickwils fieck, om datfe meer letten om goet

chier te maken , als op haer gefontheyt ; liever inde

herbergen op deghefontheyt van andere drincken,

als datfe haereygen gefontheyt door foberheytfou-

den bewaren.
Wat aengaet de authoriteyt van fommige treffe-

lijcke Schrijbenté, die ons tegen Ichijnen te welen/
Wy feggen voor eerft op Bippocratem^ dat hy de
Konft van de ghcfontheyt te bewaren niet en ver-

werpt: maer alleen te kennen geeft » dat men de

ghewoonte,fomtijts eens dient te veranderen, om
het
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het perijckel dat door ghewoonlijcke dingen kan
komen. V/ant dewijl de Menfche veel onverwachte

dingen geftadigh onderworpen is , ende het fèlfdc

niet alle tij t gebruycken en kan , foo moet nootfa-

kelijck een eenparige ghewoonte periculoos zyn.

Want indien men ghedwongeii is fubijt yet onge-

woons te gebruycken , foo komt men daer groote

fchade door te lijden.

Op het gerie dar Hippocrates een foberé mahiere
van leven in de fiecken endé ghefonde mifprijft ,

feggen wy dat hy de gehcele fobere diete verwerpt,

om dat de foute daer "in begaerx. niet wel enkonnen
verdragen werden ioö van dv fiecken als van dè
ghefoaden

,
ghehjck Galenui tht breeder uyt-leyt*

Maer wy nemen hier de maniere van leven vry
vvarrüyrner. Inde felfde fin kan verftaen wérden,
het -gene Hipp/tey dt van het water, als het niet

finjpelijck quaeten is \ dat men het dan vvelfonder
onderfcbeyt mach gebruycken.
Dar Celfus feyt, dat een die ghefont is, hem aen

geenwetten en behoeft te binden, maer vry alder-

handekoft mach ghebruyeken, en moet niettoe-

geftaen werden, alloo de lefle van Gdenus veel beter
is, dat men hem van alle quade ende ongefonde
fpijfe moet wachten \ het vvelck Avkenna mede
beveftight.

'Tgene Vlato fchrijft , dat de ghefonde lichamen
geen behulp der Medicijne van noode hebben, is te

verftaen van Medicamentenjdie wy bekennen mee
onfen Hippocrates dat m gefonde Lichamé niet alJeé

ondienftigh, maer oocïc fchadelijck zyn. Want
alffe geen quade humeuren, feyt Gakms, in't Lic-

haem
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haem en vindé , foo nemen fy de goede wech : waer
door het Lichaem feer ve»-fwackt wert. Ende defe

,

gheïijck de Heere Chrtftus fevde, en hebben den
Medicijn niet van doen. Dan dit is te verftaen van
de genedie heel wel te pas zyn > ende de . aldervol-

maeckfte foorte van Gefontheyt hebben. Maer
hoe veel zynder van defen ftagh te vindé , ende die-

der al ghevonden werden, hoe lichtelijck komenfe
merter rijt, ofte door eenige ongeiegentheyt te ver-

anderen? Andere die op defen trap der Gefontheyt

nietgeklomméenzyn, ofte die van naturen fwack,

graveeligh
,
gichtigh^ ofte eeniglie ander quellingh

onderworpen zyn,nWenen wel metgeftadige forgh-

vuldigheyt onfe regalen waer-nemen , ende volgen

het verhaelde exempel van Herodicus , ende andere

;

als oock vaneen Venetiaens Edelman, Lodewijck

Cornaro $ ende den wei-geléérden Leonardm Leftus,

die beyde in openbare fchriften van haer leiven gt>

tuygen , dat fy van naturen fwack ende fieckelijck

zynde,ende apparent om haeft te fterven, nochtans
door goede ordre te houden tot een hoogen ouder-

dom ghekomen zy n.

Hier uyt kan genoegh blijeken , dat de T*yieiV9]9

ofte de Konfte om ghefont te leven alle Menfchen
van wat ftaet ofte conditie fy oock zyn , in alle

hoecken van de werelt , in oude en jonge lichamen ,

ende t'ailen tijdeji dienftigh ende nootwendighis.

Van dit deel der Medicijne moet na myn gevoelen

verftaen werden 'tgene van Democritm ghefchreven

is ,in een brief aen Hipfocrms i dat alle Menfchen

behooren te verftaen de Konfte der Medicijne :

want dit en paft niet op het ander deel> het welck
leert
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leert de Sieckté genefen, alfoo het felfde een kloeck

ende eervaren Medicijn vereyft ; maer wel op het

gene de Gefontheyt leert bewaren , her welck een
yegelijck behoort te weten , die fyn leven liefheeft.

Ende daerom plagh de Keyfer Ttberius re (potten

met de gene, die nahaer dertigh jaren den raet van
een ander van doen hadden , om onderfcheyt te

maken wat haer lichaem dienftigh ofte fchadelijck

was .De Keyfer Antoninus Vhilofophus had defe Kon-
fte foo diep in-gefogen , dat hy tot bewaringe van
fyn gefontheyt niet alleen niemants raet van doen
enhadde, maer dat hy oock felve aen andere raet

konde geven. Petrus , na fyn natie toe-genaemt den
Spaengjaert, ende in't jaer 1 276. Paus van Roomen
onder den naem van lohttnnes den 21. was in defe

konfte foo ervaren, dat hy felve daer door in voor-
fpoedige ghefontheyt leefde, ende oock van die

materie voor de nakomelinge treffelijcke boecken
nae-liet. De Ouden, feydt Hippocrates > e\\ hebben
hiervan niet befonders gefchreven PUto getuyght
dat de eerde na-faten van Efculapius de felve niet

veel gebruyckten hebben, hnde ioo meent oock
Galenus dat defe Konfte ten tijde van Homerus niet

geweeften is. Het welck niet te verwonderen is,

alfoo de felve, om de fterckte van de Lichamen

,

matigh gebruyck van goede fpi j fe , ende ander din-

gen , niet Teer noodigh en was. Maer als de Men-
fchen haer matigheyt , ende fobere maniere des

levens begoften na-te-laten , ende de koftfochten
niet om den honger te verflaen, maer den feifden

te verwecken
, duyfent manieren vindende om de

fpijfe ophetleckerfte toe te maken; foo zyn hier

D uyt
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uyt alderhande fieckten, ende quellingen het Men-
fchelijcke Lichaem over ghekomen. De grootfte

van de Medicijns,feyt Seteca
>
fchrijft , dat de Vrou-

wen het hayr niet uyt en valt , noch degicht nieten

krijgen; het welck men nochtans beyde nu fiet,

niet om dat de nature vande Vrouwen verandert is,

maer het leven; waer door fy den felven leugenach-

tigh maken. Hy verftaet Hippocratem, op wiens tijc

fulex warachtigh was,om de matigheyt ende fober-

heyt van de Vrouwen; maer onwarachtigh ten tijde

va gelijck Golems die kort-bondige Spreucke

van Hippocrates mede uyt-leyt. De Menfchen dan

allencxkens af-wijekende van de matigheyt der

Voor-ouderen , ende van erger tot erger vallende,

foo heeft de ervarentheyt ten lelie de Konfte voort-

gebracht. Waer toe behooren de T'yietvcï ofte de

Middelen der Gefonthey t van Diodes, <Afdepiades 9

en Gdenmi als oockde T'yieiva m^^ctyyihfJLó^c^

ofte de Gefonde vermaningen van Plutarchus. Dc
wereken van Diodes, van de welcke Suidas\ ende
tAfdepiadesyVzn de welcke Celfus getuyght,zyn ver-

gaen. Die van Galenus en behagen fommige niet

,

foo om dathy in dit ftuck wat duyfter is , als oock
omdathy feer breet wey t in eenige dingen, die nu
niet te pas en komé,gelijck daer zyn de badt-ftové,

vrij ven , fineren, ende diergelijtke. Van Flutarckus

is dit werckwelen geleerdelijck uyt-gevoert,maer

hy en heeft in foo weynigh bladeren de geheele
materie niet konnen verhandelen. Verfcheyden
van de nieuwe Medicijns hebben aen defen fack

geheven, ende in*t Latijn» Fran^oys, Italiaens,

ende
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ende ander talen de maniere om langh ghefont te
blijven, befchreven : welckers loffelijk exempel
wy in onfe tale al hier fullen na-volgen.

Van de Gefontheyt, ende hare
weerdigheyt.

Het V t Capittel.

Efontheyt, edel dingb, v*n u ifi dat wyfchtijven,VJ Of dat ufoete lucht bfonsfou magen blijven,
Op dat een yder menfth mocht kennen uwen aert

,

En hoejedient geviert , en h»t te zijn bevvaert.
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Cefontheyt , fchoonjuweel voor alle dingh te prijfen %

W« kan na rechten eyfch u eer genoegh bewijfen ?

Ghy zijt een rijekgefchenek dat van den Hemel daett 9

Daualseengulde Son hier op der aerden ftraelt.

Schoonyemant van het volcktot hoogenftaet verheven ,

Mach boven fyns gelijck , in glans en eere leven ,

Getroetelt van een prins oock naefyn vollen vvenfch9

Soo ghy hem niet en (Ireelt, wat ifiet van de menjch ?

Schoon yemant machtigh vee, door Godes milden fegen ,

Schoon yemant groot befl^ch van landen heeft gekregen »

Schoon yemants rtfekefchat vervult een ganfchefael 9

iAch , jonder u behulp , wat ifiet al-te-mael t

Schoon yemant voor hem fiet een tafel vol gerechten ,

Dieftaegh wort aengedifl met hondert fiucxe knechten *

Schoonyemant wort getoeftmet alderhande wijn ,

Sit ghy niet aen den difch , 't is al maer enckel p^n *

Schoonyemant hoort denfangh van hondertfoete kelen ,

En hoort een geeftigh volck opgulde[naren fpe
fen ,

Als ghy maer henen gaet en uyt de kamer vliet

Soo is de ganfche vreught niet anders als verdriet .

Schoonyemant isgeplaetfi daer met een aerdtgh jocken

Veel geeften befigh zyn om blijdfehap uyt te locken
;

Eylaes ! de foete praet bevalt de gaften niet ,

Ten zy ghy aen het volck ufoete gunfte biet .

Schoon dat de Sonne fchijnt, dat alle krnyden groeyen 9

Dat al het boom-gewas ftaet luftigh om te bloeyen 9

En dat de koelen Mey ons brenght den foeten tijt 9

'Tïs winter evenwel foo ghyder niet en zJjt .

Schoonyemant heeft de keur va duyfentfchoone vrouwe
t

En mach het puyekjen felfs van alle maegden trouwen ;

Godmne
,
fonder u enheeftet geenen val:

Wam al wat homgh fchetn 9 en is maer enckel gal .

Wat
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Wat dienter meer gefeyt van alle vvereltsfaken ,

Die niet gefont en is wie kan hem vrolick maken ?

Wel aen dan vvieje zift ,
gaetfoeckt dan aldermeeft

Gefonthey t aen het lijf> gefontheyt aen den geeft.

Dit is den Loffangh van dc Godinne Hygieia, dat

is , Gefontheyt , die van lulius Scaliger leer ghe-

nucheüjck ende vol van gratiën genoemt wert,ende

uythet Gfiecx van Ariphron Sycionim met de felfds

gratie inónfe tale over-gefet is. Diergelijcke Lof-

fangh is mede van de Gefontheyt gemacckt by den
Poëet Ótpheus. Want de Giiecken fiende op de
groote gaven,ende weerdighey t vande Gefontheyt,

hebben de felve onder het ^hetal vande Godinnen
geftelt, ende een onder haer met name Critias (eyde
de felve te wefen de aengenaemfte voor den Men-
Iche onder alle de Goden. In Sicyonia plagh eerrijts

het beeldt van de Gefontheyt leer ge- eert te weiden,
a!waer de vrouwen het hayr van haer hooit fne-den,

ende defe Godinne op-offerde. Wy bevinden oock
uyt de fchriften van de Griecken,dat fy in haer

maeitijden na het waflehen van de handen ter (lo nt

malkander toe-brachtédédronckder Gefontheyt.
Het welck wy wel fraeykens weten nae te volgen
met een grooten roomer, die wy daerom oock een
Santé noemen , op eens anders gefontheyt, ende tot

ons eygen ongeloniheyfuyt te drincken. Andere
onder de Heydencn, al hebbenfe de Gefontheyt
niet aen-gebeden voor een Godinne ; foo hebbenfe
even-wel haer hooge weetdigheyt ende noorfake-
lïjckheyt;4enoegh te verftaen gegeven. Als Pyrrhm
den grooten Koningh van Epirus dé Goden offerde

,

D 3 en
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en plagh niet te biddé om meerder Koninghrijcké,
om viftorie over fyne vyanden,om eere, geit, goet,

ofte andere dingen, daerde Menfchen gemeenlijck

feer na haken : maer vereyfchte alleen Gefontheyc

,

gelijck ofhy die hebbende, de refte wel volgen {ou-

de. De Koningh Ant'whus als hy tegen de Galaten te

velt gingh , docht in den flaep dat hem Alexander
verfcheen ende vermaende , dat hy voor het flaen

met den vyant de Gefontheyc tot het vvoort geven

foude: het vvelckhy volgende, eengroote vi&orie

over fyn vyanden verkreegh. De vvijfe Phiiolboph

fythagoras en plagh anders geen groeten in fyn brie-

ven aen de vrienden te gebruycken , als Vaett wel.
Hetvvelckoock daer na fyne Difcipulen gevolght

hebben, als de Ziele ende het Lichaem niet beter

zynde, ende waer in alle onfe tijdelijcke welvaert in

begrepen is. Ia het teycken dat fy onder malkande-
ren gebruyckté, noemden zy Eygieifl

t
&at is,Gefont-

heyt , ende druckten dat uy t mei drie circulen door
malkanderen gevlocht, uyt-belende de Griecfche

letteren van de Gefonthey

t

t
Ende voorvvaer fon-

derdeGefontheyt kan nergens volkomen vreught

fcyn. Want of de Fortune al uyt een vollen fchoot
allehaer gaven mildelijck op ons uyt-ftorte, ende
de Gefonthey t alleen ontbrack, fooen foude van al

het andere geen recht ghebruyck, noch eenigh ver-

maeck konnen voort-komen. Wat fai yemant ver-

maké een tafel vol van de befte Spij fe , die eé quadc
ende walgende Maegh heeft ? Wat ghenuchte kan
yemant hebben in een fchoone vrou , die voor ofte

achter lam is? Wat helpen kiften vol gek voor een
die fieck te bedden leyt ? De Poëet Horatius feydc

feer wel: Het



GESO NTHEYT. 5S

Het vat moet eerft gefuyvert

Offoete moft vvert fmre vvyn ;

Wat baet doch rijchdom eenigh man,

Als hydie niet gehruycken kan .*

Laet ons dan defe Gefontheyt in weerde houdé

,

ende vry dencken dat wyinde vverek niet kofte-

lijcker en befitten, als defen verborgen fchadt

.

*Tis nu rijt dat wy gaé onderfoccké wat de felve zy.

Alle Menfchen, feyt Galenus, meenen dat fe gefont

fcyn, alflfe doorhetghebruyckvande leden, de na-

tuerlijcke en tot het leven noodige vvereken fonder

eenigh beletfel konnen uyt-voeren. Soo houden
wy de Maegh voorgefont alflfe wel teert, den Voet
als hy gaen kan , het Oogh als het wel fier. Maer
voorfieck werden by een yegelijck gehouden , die

fulcke wereken ofte niet, ofte qualijck konné doen.

Endealfoo in de gene, die defe gewoonlijcke ende
natuerlijcke officien des Lichaems uyt-voert , twee
dingen bevonden werden, de werekinge felve , ofte

de macht daer van: blijekt hier uyt , dat de Gefont-
heyt beftaet ofte in'tdoen, oftein't konnen doen.
Maer dat de Gefontheyt juyft aen het doen felve

nietenhanght, kan men daer uyt af-meten , dat de
gene die flapé, ofre op eeriige ander maniere ruften,

van vele wereken ftil ftaen , ende vele leden, noch
roeren , noch op eenige ander maniere oeffencn, de
welcke nochtans ghefont zy n. Soo dat Galenus wel
feyt, dat niet in het wereken, maer in het konnen
wereken de Gefontheyt beftaet. Horau i. Sat. 3.

Vt quamvis tacet Hermogtnes^ cantor tarnen
,
atque

Optimns efi modulator.

D 4 En-
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Ende voorwaer een yegelijck oordeelt hem recht

voor ghefonr, nier. alleen als hy fyn behooriijcke

vverckinge doet , maer oock als hyfé niet en doet,
en flechtsdoen kan: en die en mach met recht niet

fïeck ghefeyt werden , die de natuerlijcke wercken
niet en oelfent , als hy kan ; maer diefe niet en kan
oeffenen , als hy wil

.

Om nu volkomentlijck de nature vande Gefont-
hey t te vei ftaen , dient verder onderfocht , waer uy t

defc macht om de natuerlijcke wercken te oeffenen

haren oorfpronck heeft , ende door wat oorfaeck dé
ecnen tot die wercken bequaem is, den anderen

onbequaem. Dewijl dan tot alle wercken twee din-

gen van noode zyn , de Faculteyt, ghelijck men die

noemt, ofte de Ziele met haerfaculteyté ofie krach-

ten bekleet , de welcke de voornaemfte oorfaeck is

van alle werekinghe, ende waer door het lichaem

werekt: daer na het Inftrument , daer de Ziele haer

werekinge mede doet , fooen kan men de oorfaeck

hier van op de Ziele niet leggen. Want de Zieleen
kan niet bcichadight werden, maer blijft altijt even
de felve, ende onveranderlijck, (oolanghde men-
fche leeft , ende doet de cygen wercken , als fy maer
deeygeninftrumenté heeft; daerom feyt AriftottUi

dat eé out man foo wel (oude fien als eé jongh man,
wanneer hy maer het oogh hadde als eé jongh man.
Dat dé menfehe dan nu gefont, nu fieck is, daer van
moet de oorfaeck inde gen"altenis va het inftrument

gefocht werden. Want wien al de leden natuerlijck

geftelt zyn, die is bequaem omallewercké te doen.

De gheftaltenis ofte conftitutie van elck hdt is

tweederley , de eene effentiael ofte felfftendigh , de

au-
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andere accidentael ofte toevalügh. De felfftendige

ontftaer uy t de materie en forme van de fubftantie,

waer uy t dat fy haer nature en wefen hee:t. De toe-

vallige volght de eerfte , ende is een difpofitie van

qualiteyten ofte geftaltenis van gematigneden ende

ander toe-vallen in elck lidt, ende hetnaefte inftru-

ment,waer door de felfftendige forme kracht heeft,

ende alle wercken uyt-voert, ende volgens de ver-

fcheydenheyt van de fel ve verfcheyden werckt. In

de felfftendige geftaltenis en beftaet de Gefontheyc

nier. Want de felve is, foo langhe als de menfche
leeft , on veranderlick ; alfoo de felfftendighcy t ofte

het wefen vaneen faeck vermeerdert noch vermin-
dert en kan werden , maer is gelijck een getal ende
allefins waer fy bevonden wert , daer is fy geheel:

maer de Gefonthcyt blijvende de felfftendige for-

me , ende het felfde wefen , kan verandert werden

,

ende den felven menlche is nughefont, ende dan
ficck. Daerom moet lieyer dc Gefontheyt in de
accidentele ofte toe-valligegheftaltenis geftelt wer-
den. Want defe is verandcrlijck , ende de ielfftendi-

gheinhaer geheel blijvende, vervalt tot verfcheycé
vele veranderingen, volgens den ouderdom , koft ,

lucht, ende andere om ftandigheden-. ende defe ver-

andert zijnde , foo werckt dc Ziele , hoe-wel altijdt

even de felve ende onveranderlijck blijvende, in
een ende het felve lichaem anders en anders: ende
hierom en fiet het oogh van eé oudt man foo fcherp
niet als het oogh van een jongh man : een ende de
felve Maegh teert nu wel, danqualijck.

Hieruytis nu lichtelijck te befchiijven wat de
Geiontheytis, te weten ,de macht om te konnen

D j uyt-
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uyt-voeren dc natuerlijcke wercken van het men-
fchen lichaem,voort-komende van een natuerlijcke

conftitutie ofte gheftaltcnis van alle de leden. De
goede geftaltenis beftaet daer in , dat alle de Leden
wel getempert zijn inhette, koude, vochtigheyt,
ende drooghce, dat fy haer natuerlijck fatfoen heb-
ben, endeaen malkanderen wel ende bequamelijck
gevoeghtzijn. Als van defe drie yet ontbreeckt,

dan wert de goede geftaltenis van elck lidt befcha-

dight,ende van de natuerlijcke gefontheyt berooft.

Hoe fulcx te wachten zy , fal in 't naervolgcnde

geleert werden.

VVaer in de Gefontheyt beftaet.

Het VIL Capittel.

\X7 Ie wenfcht gefont te zijn, die moet héftaeg gewenne,

* * Syn vvefen in te ften % fyn eygen aert te kennen

:

Hem die een huys bewoont , is nut dat hy verftaet ,

Hoe datL> het met den gront, met dack% en kamers gaet»

Noch dient een handigh menfch uyt eyger aert te weten,

Wat keft hem dientj gemijt , en wat te zyn gegeten
;

Defpijs geeft ons het hloet\ en is het voetfel quaet,

'Tis fekcrdathet lijf in haeft te gronde gaet .

Noch
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Noch dienter by gevoeght hoe datter aen de leden

Geen fpijs en dient geschaft > als op befette reden ;

Een heers gaet dickmael uyt door al teguÜen roet 9

Het leven van den menfch door grooten ovetvloet •

Hen vierden dient beforght , dat ons de quade luften ,

Niet ftoren in den geeft, en al het lijfontruften \

Het vleys dient aüe tijt gehouden in den bant ,

Doch meeft wanneer dejeught in onfe leden brant •

Hen leften y foo ick kon , ick woud' eenyder geven

De rechte wetenfchap om wel te mogen leven :

lVel y
Vrienden , foeje vvenfthïer in te zijn geleert 9

Maeckt datje defen Boeck en[ynen Schrijver tert •

DE vermaerde Cicero heeft fêer wel ghefchreven
in't tweede boeck van de Offïcien, dat de Ge-

fontheytgefteunt ende onderhouden wert door dc
kennifle van ons Lichaem

, ende^vvel acht te nemen
op de dingen die ons vordelijck ofte.fchadelijck

konnenzyn: daer beneffens ineen matigheyt van
fpijs, ende dranck, in't na-laten van vvel-luft, ten

leften in de Konfte, de vvelcke alle defe dingen
wel leert

.

Alfoo vvy nu voor-genomen hebben van defe

Konfte al hier te handelen , foo lullen wy oock nae
malkanderen uyt-leggen vvaer inde kenniffe van
ons Lichaem beftaet, ende vvekk die dingen zyn.
die het felve vordelijck ofte fchadelijck konnen
zyn. Van het laetfte lullen vvy in het volgende
Capittel fpreken , ende in dit tegenwoordige van
het ecrfte .

De gene, feyt Hippocrates, die van <3e maniere des

levens wil fchnjven, moet voor eerft de nature

yan
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van den Menfche wel kennen, ende onderfcheyden
konnen. Te kennen waer uyt dat hy beftact ; ende
te oordeelen, wat deelen in hem de overhant heb-
ben.*Want indien hy degeftaltenis van beginfel niet

en kent
,

4

ende watin't Ljchaem de ovei hant heeft ,

fboen kan hy niet vodrftellen 'c gene den Menfche
dienftigh ende beft is. Volgende dan onfen Leer-

meefter,foó (eggen wy , dat het menfchelijcke Lic-

haem, niet ;uy teen ,
gelijck fommige van de Ouden

gheloofl hebben /ende wel te recht van Hifpocrates

in fyn Böeck van de menfeheirjeke Nature weder-
leyc vvert , maer uyt defe vier

,
Aerde, W&ter, Lucht,

ende Vier, beflaen. Enal ift datdefe vier Elementen
van verfcheyden, .ende contrarie hoedanigheden

zyn
5

loo \^efde n fy even-wel door een ondcrlingen

ftrijt , niet an'ders als verfcheyde temmen ende in*

ftrumenten 111 de 'Mufijcke,. tot een goet accoort

gebracht." 'Dit accoort moet' welen , nae de nature

van het deel verey/cht. Soo fiet men dat in vleefch

ende been meeft aerde is : ïnlt bloet meeft water .-

in de geeft e,* mee ft lucht: inde natuerlijcke wermte,

meeft vier. Ende nae het Element, dat d'overhant

heeft, wert vet gefeyt te zyn werm, kout ,
vochtigh,

ofte droogh , ofte dit weder te (amen vverm ende

vochtigh, werm ende droogh, kout en vochtigh,

koutende droogh ; het wekk acht foonen zyn van

ongematighde Temperamenten: maer als de vier

gematighedé met boven malkander uyt en muyten,

dat is de rechte Gematighey t. Defe Gematigheden
werden in de Menfché verandert ofte natuerlijcker

wijfe
;
gelijck men fiet inde jarë, datyemant anders

van complexie is in fyn jonckheyt , als ouderdom

,

en
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en de jaren die tuffchen beyden zyn : ofte door ver-

fcheyden maniere van leven; foo kan goede koft

eenquade complexie veibeteren , ende quade een

foede bederven. Hier uyt blijckt datter tweeder-

andc Complexieis, een aengeboren, ende een van

buytenaen-gekomen , van welcken by de Ouden
geleyt is , dat de Gewoont^ de tweede Nature was.

Met defe vier Elementé ftomen over een de vier

Humeuren van ons Lichadm , te weten Bloet met

de Lucht, Gal met het Vier, Phlegma met het

Warer, Melancholy ofte fwarte Gal met de Aerde.

Defe Humeuren , die al te famen, in de aderen

by malkanderen zyn, ende oock gemeenlijck onder

den naem van Bloet begrepen.werden, hebben inde

Lever haren oorfpronck uyt de Spijfe, die wy eten.

De-welcke, het zy datfe vleefch , vifch, ofte aerd-

gewas zy , van gemengelde Elementen eens voort-

gekomen is , op die ordré , die de Poëet Lucretim in

fyn tweede boeck aengewefea heeft

:

Wanneer het dorftigh lant metL> regen veert befproeyf ,

Van is het datter kruytop alU velden groeytj\

Van kruyden vvafi het vee . en alle wilde dieren ,

Die wede» aen den m nfch fyn tafel konnen fieren;

Maer 'm ort oock wel gefien datj in het groene wout
9

Met enckd menfehen vleefch het wiltfyn maeltyt hout»

Wt dit bloet wen mede in de partijen der telinge

het zaet gemaeckt: (oo dar de eygen Élementen ons
Lichaem onderhouden, uyt de welcke het beftaet.

Het Bloedt is werm ende vochtigh, root , foet, van
matige geftaltenis, endegemaügheyt. Die van het

Bloet
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Bloet meeft hebben, zyn blofende van koleur,

vleefigh , vrolijck ende luftigh. Öock foudenfe

d'aldergefontfte zyn , ten ware fy om haer gefonde
ende gematighde Nature te feer tot welluft genegen
waren : ende daerom dickwils met drincken , vrou-

wen , ende anders baer leven verkorten.

HetPhlegma is kout en vochtigh, (onder fmaeck,
van geftaltenis ende koleur het wit van een ey ghe-
lijck. De Phlegmatijckezyn faluw , vet ende loom*

De Gal is heet ende droogh, dun van geftaltenis

,

geel van koleur, en bitter van fmaeck. Sy maeckt
de menfchen bleyck,dun, rat, lucht , en haeftigh.

De Melancholie is koudt en droogh , dick van ghe~

ftaltenis , fwatt , ende wrangh* De Melancholijcke

menfché fyn bruyn van koleur^raeghvanlichaem^
vol gedachten, ftantvaftigh, ofte hartneckigh. Defe

Humeuren, werden
,
ghelijck gefeyt is , in de Lever

gemaeckt , ende van daer tot voedfel van de Leden
door de Aderen het geheele Lichaem door ghefon-

den , vvaer van elck nae hem treckt, 't gene met (y

n

Nature over' een komt. En als defe Humeuren nu
wel ende natuerlijck gheftelt zyn , dan werden de

Leden bequamelijck gevoedet , ende anders niet.

Om nu volkomentlijck te verftaen hoede Voe-
cünge , ende het maken van het bloet ende geeften

gefchiet, foo fullé wy dit alles wat verder verhalen.

De Spijfe in de Mont wel geknaeut zynde vvert in

de Maegh ghefonden , ende aldaer verteert zynde ,

gebracht tot een materie , den room niet ongelijck,

van waerfegaet nae de Dermen, ende vvert uyt de

feive door kleyne Aderkens ghefogen in de Lever

,

diefe verandert in bloet, vvaer van, gelijck gefeyt is,
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het heele Lichaem gevoedet wert. Dan , alfoo het

gene wy befigen door de ongelijckhey t niet gheheel

in de geftaltenis van ons lichaem en kan veranderé,

foo ift datter veel overfchot blijft.

De eerfte teringe gefchietinde Maegh,ende inde

Dermen, en daer van blijft de groffte materie over ,

die ons door de kamer-ganckof fchiet. De tweede
in de Lever , ende uyt de felve vverthec dickfte,dat

tot voedfelonbequaem is, van de Miltna-getrocké,

het dunne datgallachtigh is , van het Gal-blaefgen,

dat aen de Lever hanght : ende dan de waterachtig-

heyt , na dat fy het bloet door de kleyne aderen ge-
leydet heeft, wert gefuyvert door de Nieren, ende
van daer inde Blaes gheftort, ende foogeloft. Nu
het dunfte, ende fubtijlfte van het bloet verweckt
eené damp, die in de Lever met deGeeftendie daer

van naturen ingeplant zyn vermenght zynde , wert
denatuerlijckc Geeft,gelijck vvy hem noemen, en-
ende is een inftrument waer door de Nature, ende
in-geboren vvermte het verteren vverekt. Wat van
defrn natuerhjeken Geeft door de holle ader met
het bloet na het Hert gedrevé wert , verandert daer

by-nain de dunnigheyt van de Lucht , ende met de
Lucht die aldaer door de Longen in-getrockë wert

vermenght zynde, wert de levende Geeft, eh door
de Slagh-aderen tot behoudeniffe van het leven het

ganfche Lichaem door gefondé . Wat hier van door
de Slagh-aderen van dé Hals inde Herflenen komt,
wert van de Lucht, die de Neus in-haelt, verquickt,

ende verandert in den Geeft, die wy Animael noe-
men , ende vordert het vvereken van de finnen.

Dit is wat belanghtde kennifle van ons Lichaem,
Cicc*>
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Cicero feyde vorder, dat onfe Gefontheyt beftortÊ

in't wel achtnemen op 't gene ons nut cnde fchade-

lijck mocht wefen: te weten, wat een yders nature

kan verdragen, waer fy nae treckt , wat haer helpt

,

wat haer bdchadightofte tegen is. Wat fpijs, wat
dranckyemant geerne ghebruyekt, ende waer van
hy een af-keer heeft. Defe verfcheyde eygen-
fchap der Menfchen nopende foodanigh onder-

fcheyt, maeckt dat den eenen geerne Kaes, ofte yet

anders eet, daer den anderen ioo groote tegenheyt

van naturen in heeft, dat hy qualick wort indien hy
qock onwetende daer van eet, Welck verborgen

vermaeck ende tegenheyt niet alleen tuffchen ons ,

ende het voedfel is : maer oock in de kruyden, ende
plantfoenen tuffchen malkander» gelijckvan Thee-

phrafius aengewefen wert : als oock tuffché fomrmge
dieren, gelijekwy alledaegh aen de kat ende muys
fien. Soo moet dan een yegelijck fyn eygen nature

kennen , ende weten wat hem goet ende quaet is.

Gebruycken 't gene de nature aengenaem is , ende
helpt ; na laten 'tgene haer tegé is ende befchadigt,

daer in volgende de Nature, als een goede leer-

meefterffe, de welcke (gelijck Cato feyt, by Cicero

in't Boeck van den Ouderdom ) den beften Leydtf-

man is van ons leven, toonende door veel teeqke-

nen watfe wil, wat dingen fy foeckt, watfe begeert,

ende wat haer tegen is. Wy hebben nu ghetoont

,

waer in de kennifle van ons Lichaem beftaet ; de

middelen waer door de Gefontheyt onderhouden
wert , fallen wy in't volgende Capittel verhalen.

Waer
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yVaer in het Leven beftaet,ende

door wat middelen het felve in
Gefonthey t onderhouden werr.

Het VIII. Capittel.

ONs mlftant tport bewaert doorfes *der-hande faken, f

Vaer op vooryder menfcb een rtgel is temaktn\
Wel komtdan , wieje Zjt, en leert hoe grooien fchai

Licht door een kort verhael in defen Boeck vervat .

Wat lucht ons dienfligh is % wat koft ons plagh te baten»

Hoi alwat is verteert, dient uyt te zijn gelaten \

E H«
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Hoe langh men(lapen fal , en hoe men waken moet ,

Watoeffeningh den menfch ofnut ofhinder doet*

Hoe dat een edel hertfyn tochten moet befiieren ,

Om niet vervvoeft te zijn gelijck als wilde dieren ;

Siet daer wie hier ontrent fyn regel houwen kan ,

Is in de leven kunft eenfneegh een handigh man *

Weltreet dan dieper in , en gaet hier vorder letten

Hoeghy op defen wegh u voeten hebt tefetteny

Chyfult hier op een ry den ganCchenhandelfien%
Dicu dit onderfoeck ten goede kan gedien .

Want even als em lamp foo lange plagh te leven
,

Gelijck den oly duett die h*er is in-gegeven ;

En als het gele vocht aüencxfen is vergaen ,

Vervaltvan alle glans en kan niet langer ftaen

:

Soo gaetet met den menfch. $ynfwacke leden buygen ,

Soo haeftfyn edel hert niet meer en heeft te fuygen :

Want alsfyn leven-fap ten eynde wort gebracht ,

Isftracxfyn fchoone glans begraven in der nacht*

WeU om dit edelnat door konft te mogen fparen ,

Te voeden nadeneyfch, en dat voor lange jaren ,

Soo leeft dit aerdighvverck , ick biddet Vriena\n leeft 9

Hier is dat ugebreck enfwacken aertgeneeft .

ALfoo ons Ziele ende Lichaem van malkanderé
veel verfchillen, ende derhalven door de in-

geboren v^ermte, gelijck met ecnen bandt aen mal-
kanderen gehecht zyn , ende defe wermte de voch-
tigheyttot haer voedlël vercyfcht,tnede in defe twee
het Leven beitaet, ende aen de felve oock hanghc
hetlangh ofce kort levé, gelijck KAriftoteles betuyght
in fyn tweede Boeck van de Zieie op het vierde

Capittel ; foo is noodigh dat wy hier, al waer wy
voor-
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voor nemen te handelen van het leven in langhdu-
rige Gefontheyt te onderhouden, mede kortelijck

aenwijfen, hoedanigh die beginfelen ende fonda-

rnenten van ons leven, te weten werrrire ende voch-
tigheyt moeten geftekzyn,om tot ons oogenmcrck
te geraken. Hoe dat de ingeboren Vochtigheyt

wefen moet, wert mede van Ariftoteles geleert , cfre

haer toe- fchrijft defe dnecondinerL De eerfte, dat

fy in hoedanigheyt wel gemaright zy.gdijck daer is

vette ende dicke olye,om dat de felfde niet foo licht

en verteert ende vergaet, het welckde Philofooph

aldus beveftigt : Al wat Luchtachtigh is, en bederft

niet haeft. Maer vette vochrigheyt is luchtachtigh,

om daïfe lichcelijck ontfteeckt en brant. Het eer(ie

wort aldus bewefen : At wat nae by de nature des

vierslcomt, en bederft niet Iichtelijck \ foo is t'gene

dat luchiigh is. De tweede conditie van de vocht ig-
heyt is > datfe veel zy , aUbo 'c gene dat wcynigh is

,

haeft verteert ende verdrooght kan werden. Want
gelijck de vlamme vaneen brandende lemmet foo

Veelte langer duert , hoe der meer olye in de lampe
gegoten wert : foo duert oock ons leven langer, hoe
datter in'clic.haem meer van de luchtige, vette end j

werme vochtigheyt is. Endehierom ghefchiet h. t

,

dat de grootfte dieren gemeenlijck langll leven, om
datfe meeft van die natiierlijcke vochrigheyt heb-

ben: ende het leven der Menichen oock langeris,

als van fommige grootcf dieren , om dat in de iel vc

de ingeboren vochtigheyt veel ghematiger is. De
derdeeygenfehapvan defe vochtigheyt is .daifc niet

alleen vee! en zy , maer oock mee wermte vergefel-

fchapr. Want de wermte doet dat de vochtigheyt

fi 2 niet
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niet lichtelijck en ftremmelt ; ende de veelheyt van
de vochtigheyt belet, datfe van de wermte niet ras

verdrooghtende verteerten wert. Om defe oorfake

is den Menfche de langft-levenfte van meeft al den
dieren. Ende in tegendeel een Paert, Os , ende veel

ander heeften, al^jft datfe veel grooter zyn , als den
Menfche , nochtans zynfe korter van leven, om dat

hare vochtigheyt hoe-welfe veel is , even-wel foo

fuy ver ende vverm niet en is, als de vochtigheyt der

Menfchen . Het welck blijeken kan uyt den adem

,

diealfoo hy in fulcke beeften langhfaem gaet, be-

toont niet anders, als een flappe wermte , ende dat

de natuerlijcke vochtigheyt met weynigh in-gebo-

ren wermte verfien is» Om de ielfde reden leven de
viftchen meeft foo langh niet , als de dieren der aer-

den,om datfe eé waterachtige vochtigheyt hebben

»

die lichtelijck vergaet.

Dit zyn de in-wendige ende in-geboren oorfaken

van ons leven : de welcke in dien wy onderhouden
koften, foo fouden wy altijt konnen leven. Dan
alfoo den Boom des Levens met Adam vergaenis,

ende ons beginfêlé allencxkens van felfs verteeren >

ende wy over fulex allencxkens fterven : foo ftaec

ons maer te letten , dat wy de felve foo langh moge-
lijck is door natuerlijcke middelen foecken te ver-

lengen. Waer toe wy voor-genomen hebben aen te

wijfen hoe de felve uyt-wendige oorfaken zyn van
langh leven, ende Gcfontheyt, wel ende naeonfe
leenngen gebruyekt zynde, ofte van Sieckten ende
kort leven, indienfequalijck ende onmatigh geno-
men werden. Defe zyn fes in getal, waer van eene

van de Ziele ofte het Gemoet den Lichame mede
ge.
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gedeelt wert, te weten de ^Affeften ofte Bewegingen des

Gemoets,de vijf andere den Lichame uyt-wendigh

aen-komen, als Lucht , Spijs ende Dranck, O.ffeningt

endeRufte.Slapen ende Wdken> Afletten ende Op-houden*

Ende dit zvn de (es dingen , die by de üc doren J{es

Non-naturales ghenoemt werden , ( als ofmen feyde

Niet-natuerüjcke dingen ) om dat fy ons van Na-
turen niet by enzyn, maer van buyten aen-komen*
Endedefezyn tuffchen beyde van de natuerlijcke

dingen, ende die tegen naturen zyn. Want ons
nature en beftaet uyt haer niet, ghelijck uyt de na-

tuerlijcke, van welckein't laetft' voorgaende Ca-
pittel gefproké is ; noch fy wert oock van haer niet

befchadight , gelijck van de dingen die tegen nature

zyn : maer fy gaen aen beyde zyden , ende fonder

onderfcheyt. Dengenen diefe welgebruycktjynfe
goetende gefont; diefe qualijck ende onmatelijck

gebruycktfynfe quaet ende fchadelijck.

De nooifakelijckheyt van defe lts Niet-natuer-

lijcke dingen , wert aldus bewefen. Ons leven, ghe-
lijck wy begonné hebben te (eggen,en is niet anders

als een brandende lampe, die niet eerder uyt en gaet

voor dat den oly ofte den lemmet en ontbreeckt.

Ende gelijck dé brandende lemmet den oly allencx-

kens verteert , even alfoo werekt onfe natuerlijcke

ende ih-geboren wermte geftadigh op de oly achtigc

vochtigheyt van ons Lichaem. Op dat dan onfe

licharnelijcke vochtigheyt niet ras en (oude verte-

ren, de wermte uyt-gebluft, ende het Lichaem voor
den tijtvergaen, ende dedoot haeftigh overvallen

foude: foo is van noode, dat in plaetfe van 't gene
verteert is, yet anders tot onder houdinge gheftelt

E 3 wer-
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werclejhetweickgefchiet door Eten en Drincken ,

waer mede het herde ende natte, dat vergaen was,
herftekwert, en door het in-treeken van de Lucht,

waer door de vervloge geeften wederom voort-ge*

bracht werden. Dewijl oock Spijs ende Dranck niet

en konnen gedijen tot voedfel van ons Lichaem,ten
fy datfe door koocké ende verteren verandert wer-
dcn,ende dat (ulcx infonderheyt gefchiet door mid-
delen van de in-geboren wermre , ende de levende

geeften , foo blijckt,dat hierom alle dingen die onfe

natuerlijcke wermte, ende geefté bewaren ofte ver-

mecrderé konnen , feer veel vermogéom eenlangh
leven te maké , ende bet Lichaem in goede Gefonr-
heyt te behouden , gelijck daer zyn de Beweginghe
des Lichaems ende Gemoets , Slapen ende Waken

,

ende diergelijcken. Dewijl oock de Spijfe , die wy
genurren,niet al te famen in de felf-ftandigheyc van
ons Lichaem , om de ongelijckheyt , verandert en
kan werdé; foo ift datter nootfakehjek eenige over-

blijffelen in het koocken ofte verteeié af-ge(ondert

werdé, de welcke alfoofedën Lichame onnut zyn,

moeten uyt-gefloten welen ,
op datfe het felveniet

en komen te befchadigen , gelijckfe doen, wanneer
datle te Jangh op-gehouden werden.

Dit zyn dan de les dingé , waer mede de Gefont-
heyt , wel ghebruyekt zynde , onderhouden wert,

wekkers lecringe de Griecken Y'yietvti noemen,

ende is een Konfte om ghefont televen , ende het

Lichaem van alle ongefontheyt ende Geckten te be-

waren. De welcke alfoofe van niemant oy t in onfe

Tale befchreven is, foo fullenwy hier den eerften

Jtteen leggen , ende anderen een fpoor geven om
ten
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ten dienfte van onfe natie yet beters in 't licht

te brengen,

Defe Leere kan bequamelijck in, twee leden vef-

deek werden. Want voor eerft wert vereyfcht de

Wetenfchap van de Materie der Gefontheyt, ofte

van die dingen die bequamelijck gebruyektzynde
de Gefontheyt onderhouden. Maer alfoo die dingen

verfcheydelijck op ons Lichaern wereken , ende
niet alleen de Gefontheyt en bewaren, maer oock
de felve bederve konnen , indienfe niet op de rechte

maet, maniere,ende bequame tijt ghebruyekten
werden, ende datter een groot ondericheytis inde
jaren, ghedaente, complexie, ende ander omftan-
digheden, ende dat alles allen, ende een yegelijck

niet even nut eh bequaem en is: foo ilTer ten tweede
van noode eë Methode ofte maniere om de Gefont-
heyt wel te onderhouden •> ende op wat wijfe men
die dingen ende middelen, die tot onderhout der
Gelontheyt dienen

,
gebruyeké fal om het Lichaern

ingoede difpofitieende geftaltenis te beware, ende
den Menlche, foo veel alft mogehjek is, fonder
Sieckte tot eenenhoogen ouderdom te brengen.

Van detetwee leden fullen wy in't volgende hah-
delen , endedaerom ons werek mede alfoo verdee-
len. In't eerfte deel fullen wy handelen van die dui-
gen, door wekkers bequaem gebruyek de Gefont-
heyt onderhouden wert : ende in het tweede fulien
wy voor ftellen de Methode ofte maniere om de
felve tot onderhout der Gefontheyt in elcken tijt

van ons leven bequamelijck te gebruyeken

.

E 4 è E-
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Epiftol. ad LuciLxxi v.

Non repente in mortem incidimus
y fed minutatim procé-

dimus Quottdie morimur , quotidie demitur aliqua pars

wa :& turn quoque cum crefcimus vita deerefeit, Infan-

tiam amifimus , deinde pueritiam
, d inde adolefcentiam :

ufque ad hefternumy quicquid tranfijt temporis perijt^ bunc

ipfum> quemagimus diem, cum morte dividimus.

G A L E N V S

ad Thrafybulum Cap. v 1 1 1.

Neque iUis. qua, non necejfario corporibus noftris adherent,

neque iliis, qu* nullam in partem neetffarto corpora noftra

permutant . fed Mis f quibus , velimus nolimus
,
corpus no-

ftrum omnino utitur : & eorum iliis, qua juvare aut officere

valeanty tuenda fanitatis artem iJerfartarbitramur Ingla*

dios enim, autferas , autlaqueos , aut pr<ecipitia non ne-

ceffario corpora nofira incurrunt , fed in ambiente aere duf-

lici ratione verfantur , quoniam corpori undique circum

fufusefiy & quoniam per infpiraxionem ducitur. Atquï

fomnus & vigilia , quies item & motto in horum numero

ponitur. Neceffe namque eft aut dormire, aut vtgilare, qtii-

efcere.aut motu exerceri. Perinde cfurimus > & cibum

tapimus
%
fitimusacbibimuS) &c.

Het
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E V R I P I D E S.'

Res agere multas , tuta vitae haud eft via%

DEMO C R I TV Si

Qui tranquillè volet vivere, nee privatim agat mul-
ta , nee pubiicè,

DIEGO DE ROI A S

Troblem. tn philofophk moral. x l i x.

Porque los hom bres pacificos fon de mas lafga
vida , que los otros ?

SI es verdad , lo que dizen los Medicos, que la hieldefpar-

ttida por las venas . da moleftia y atormenta todo el hom"
Ire. Y Anaxagoras afirmaua que todos los dolom agudos

*uenian della. Sera por ventma por que los taUs carecen de

hiel, pues vemos > que los animales que no la tienen , como

los Camelos y los Cavallos fon ma/ïfos , y biven mucho en

comparation de los otros,y en el mifmo genero, los animales ,

que carecen de hiel , biven mas que jus compaheros* O por

que nueftro Sehor Dios ama al bombre pacifico , ylo quiere

profper0r en efie mundo
} y en el otro.





MICHELS'.deMONTAIGNE,

au livr. 1 1 . des Effais chap. xi i

.

LEsfecouffes& ebranlemens que noflre ame refoit par

pafbons corporelles peuventbaucoup en e% mms encore
i

plus lesfeenes proptes : aufquelles eüe eft fe fort^ prife ,qu'il

efi a l'avanture
r
ouJlenable f qu'elle n'a aucune autre allure

& mouuement quedu fouffle de fes vents\ & qua fans leur \

agitaiion eüe refteroit fins action> comme un navire en plei-

ne mer% que les vents abandonnent de leurs fecours* Et qut

matmiendroit cela > fniuant le parti de Veripatemns ne noui)

feroitpas beaucoup de tort
y
puis qu'il efi conu % queU plus

part de plus bvüès acJions dtj l ame procedent>
Ó» ont befoini

de cette impulfeon de pajfions* La vaillmce , difent ils , nm

fe peutparfairefans l'aftftance de la choler*.Semper Aias!

fortis, fbrtiflïmus tamen in furore. Ni ne court-on fus

ah mefchans& aux ennemis affeK vigoureufement> fi on\

n'eft corrouc. Et veulent que ÏAdvocat infpire le corroux

aux juges* poter en tirer juftice. Le cupiditez emeurenu\

Themiftocles, efmeurent Demoftbenes ;& ont poufti le Phi4

lofophos aux travaux , veillèes & peregrinations : neus
|

meinent * ibonnent^ a la doctrine , a lafanté,fins utiles*
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int gemeen.

Het eerfte CapitteL

SOeckt yemant wel te zijn, die moet voor alle dingen »

Syn driftyfyn bmsgmoel% fan binne-tocbtê dwingen $

Want als het inritgh deel in goeden vreedr flaet ,

Het lijfen fyn gevolgh datworter deur %eb*et*

JVelaen dan fchout verdriet, en nift 9 en minne-vlagen 9

En wilt te grooten vreught en hwtgb bloet verjagen ,

Drijft eer en gelt-fuchtwag jaegt ang/l uy : nw'e g*eflp

En maeckt dat ghy alleen den grooten icb*pp?r vreefi •

'Kjn wil nocb even-wel van niemam oyt begeren ,

J)at by uyt fyngemoet falall: tochten weren ,

Een ge*'ftigb bovenier befw. t bet weCtgh ktuyt ,

Ma:r rouyt nocb even~we.lgp.en ftam ofwortel uyt»

Een boem van wilden aert die kan he>- enten baten t

>hov goet beleyt.iyn wrange vruchten laten .

G y h io \ ? dan fno e konr x verfetten uwe pij* t

Vhert machevm-welhtit on^votïvM xMn ,

15e



DEN SCHAT DER
DE vermaerde Otateur ende Philofooph Cicm

jr. Tufc. verwondert hem niet fonder mercke-
lijcke reden , dat, na dien wy beftaen uyt Ziele en-
de Lichaem, voor de Sieckten des Ltchaerns een

Konfte gevonden is , om de felve te genefen ; ende
datter geen moeyten gedaen en wert om de Genees-

konfte der Zielen te vinden , ende hare queilingen

te hulpe te komen. De gebreken des Lichaems wer-

den gemeenlijck gerekent het vverck alleen van de
i

Do&oren ofte Medicijns te vvefen, ende die vande I

Ziele voor de Theologanten gelaten . Maer alfoo

onfen Galenus welernftigh vermaent, dat men hem
nieten moet in-beelden , dat het alleen de Philofo-

\ phen foude betreffen , de Bewegingen der Zielen te

bellieren: maer dat het oock het vverck is van den
Medicijn, dewijl de felve niet alleen den Geeft en-

de het Gemoeten befchadigen, maer oock het Lic-

haem van fyn gefontheyt berooven : foo ift meet

als reden , dat wy volgende de vermaninge van dien

grooten Leer-meefter, oock alhier, daer wy het I

Lichaem leeren bewaren voor Sieckte , niet over en
flaen van het gene eenighfins de feive kan toe-fen-

den, gelijck daer zyn de Paffien, ende Bewegingen
des Gemoets , die vair verfcheyden Philofophen
Sieckten der Zielen genoernt werden.
Alle onfe macht ,?eyt dé Romeynfchen Hiftori-

,, fchnjver > beftaet in Gemoet ende Lichaem. Wy
gebruycken meeftde heerfchappije van't Gemoet

„ofte den Geeft, ende den dienftvan't Lichaem.
Dit behoorden voorwaer wel alfoo te gefchieden

,

maer het gaet dickwils foo by den Menfche dat hy
den Geeft maeckt tot een dienft-knecht van de

Licha-
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Lichamelijcke welluften. Iae den Schrijver felve

van die goede fpreucke wert mede fulcxte laftge-

leyt van den Out- vader LAftmtiHs 9 dzi hy fyn eygen
goede iententie met fyn quaec en ongebondé leven

foude te niet gedaen hebben. Daerom feyde xAna-
charfts feer wel datter geen dier dé Menfche fchade-

lijcker en was als de Menfche felve, omdathy heer-

fchende over alles, fyn felvé niet en konde regeren,

noch fyn begeerlickheyt in den toom houden. De
cervarentheyt leert ons dageüjcx de waerheyt van
defe Spreuckc. Ende wie iffer , die daer eenighfins

aen foude konnen twijffelen , daer oock felver den
Apoftel tot den Romey tien bekent , dat hy niet en
dede hetgoetdat hy wel wilde doen, maer veel eer

het quaet dat hy niet en wilde , en dat in fyn vleefch

geen goet en woonde ? Voorwaer ons Gemoet is

metfoo veel paffien beflommert, van foo veel on-
geftuymighedenin-genomen, dat de felve ons nier

alleen de reden en benemen, ende de onvernufte

beeftengelijck maké,maer oock van degefoncheyt,
jae het leven felve berooven.

Onder alle de Philofophen heeft Plato (van de
welckeby de Griecken een oudt feggen was, dat

tApoüo twee foné geteelt hadde , te weten Efcufapins,

om het Lichaem, en Plato, om de Ziele te genefen
)

alderklaerrV hier van gefproken , en onder foecken-
"de den oorfpronck van alfulcke quelé, verdeelt (m'c

vierde ende negende Boeck van fyn Republijckc , )

onfe Ziele in tweededen, vvaervanhet cenealsde

reden deelachrigh zynde, van hem befchreven wert

ftil
, vrcedfaem, ende meefter van de begeerten : het

ander als na de reden nicc luyftercnde , wilt, onge-

F bonden,
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bonden, alle begeerlijckheden onderworpen, ënde

tot alle welluften genegen. In het eerfte ,
feydt hy

geen moeyclijckheyt te zyn : maer dat alles daer is

in ftilte,en geruftheyt: alwaer hy daerom herberght

de ftantvaftigheyt, die wy noemen de Geruftheyt

des Gemoets. In het ander, 'twelck hem laet leyden

van de begeerlijckheyt, fielt hy de plaetfevan alle

ontftelteniffen ende ontroeringen des Gemoets , te

weten Droefheyt, Gramfchap, Nijt, Vreefe, ende
diergelijcke.

Defe Ontroeringen ofte Paffien
,
ghelijck den

Grieckfchen naem JldS-Tf byfommige in 't Latijn

Pafiioms overgefet wcrt , maer beter AffeBus ofte

lAffeiïiones, fullen wy den naem geven , van Bewe-
gingen des Gemoets, na het exempel van Cicero, die

öcklfdeCommotiones animorum* en oock fimpelijck

Permotioms geheetenheeft,metbequamer benamin-
ghe, als hy de felve elders Perturbationes noemt.
Want Pertuibatie betoont met dé naem felve, datfe

quaet is, ghelijck Cicero oock bekent: te weten , fy

turbeert , ende ontftelt de geruftheyt , indienfe met
recht Perturbatie ghefey t mach werden. Sommige
en hebben mede niet beter de felvighe Sieckten des

Gemoets ghenoemt, alfoofoodanige namen alleen

paffen op fulcke Beweginge des Gemoets , die buy-
tenhetfpoor van de reden loopen. Maer hier wert
een benaminge vereyfcht , die oock plaets kan heb-
ben in de Beweginge des Gemoets , die binnen hare

palen blijft, ende de Griecken Ms?flOTru&etcLV

,

dat is, Middelmatige Beweginge noemen , gelijck

feer wel aen-gewefen is van myn goede Meefter,

den



GESONTHE Y T. 83

den hoogh-geleerden Gerard Voffius in fynen ver-

maarden Rhetorica.

Alsdan dcfe Bewegingen des Gemoets hovende
'maet gaen, foo ontfteilé fy met eenen het Lichaem,
ende dat door de groote gemeenichap, diedaer is

tuffchen deZieie endehet Lichaem , die malkande-
ren foo het goet , als het quaet , datfe hebben gefta-

digh mede deeien. AHoo lange wy hier in't leven

zyn
(
feyde flutarchus nvt Vlatom) heeft de Nature

het Lichaem endede Ziele foo valt aen malkande-
ren ghebonden : dat de een niet wel en kan varen
Tonder de ander. Soo fchnjfc oock Theophrafius feer

vveljdat de Ziele veel fware fieckten in het Lichaem
brenght, ende datfe voor haer vvoonplaets quade
huer betaek: maer dat het haer oock niet wel en be-

komt, dewijife , als het Lichaem fwack wert, mede
verfwackt , ende met het felfde oock af-fcheyt.

Hierom vermaënde wel te recht Z^amolxes een Ko-
ningh ende Wijfe onder de Gcten, dat men in't

onderhoudé van de Gefontheyt wel acht behoorde
te nemen, op de Paffien ende Bewegingen des Ge-
moets; gelijck Pkto van hem verhaeit in Tw4o\ al-

vvaer hy oock felve de Gefontheyt belchrijft
, uyt

het accoort ende de over-eei> ftemminghe van het

Lichaem met de Ziele. Wantfelfsde.dagelijckfche

ervarentheyt leert ons , dat het Lichaem verandert

ende ontroert wert door de Bev vegingé der Zielen.

Siet men met hoe dat dé Menfche van een droevige

ofte blijde tijdingh haeftigh ghebootfchapt , in lyn

aengeficht ende al fyn leden verandert? Soogaet
het met de Gramfchap, Vreefe, Liefde, ende ander

Ontroeringen. Dat de Ziele mede beweeght ende

F i ont-
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ontroert vvea door het Lichaem, en fiecmen niet

alleen in rafende Koortfen , ende andere ficcktens

maer oock in droncke lieden, van de vvelcke de

Poëet Horatius aldus gefproken heeft i . Epifi.

Watteert ons dronekenfchap al vreemde kutten draven i

Sy melt dat met en dient , fy doet de vrienden ktjvtn .

Sy maeckt dat menig menfch oockfonder wapes vecht ,

En doet *kenvveet niet wat , aliffet tegen recht .

Sy weet en bleychn angft en droefheyt afte breken ,

Sy kan een trage tongh btvaSigh leeren ffreken

,

Sy vvtcktde geeften op , en gunt een Jchamel man ,

Dat hygevveldigh ryck en vrolickfchtjnen kan.

Selvcr oock, feyt Tlutarchus , de Bewegingen des

Gemoets werden van het Lichaem dickwils ver-

weckt, ende beteyckenen dat het Lichaem niet wel

gheftelt en is , ende tot (leekten genegen. Men fiet

dickwils, dat fommige Menfchen, fonder eenige

uytterjijeke oorfaeck, bedroeft , ofte bevreeft wer-
den : dat andere om beulelingen haer felven ftoren,

endequellen. Het vvelckgefchiet,alsP/*f*fchrijft,

om datter eenige quade dampen, in de herffenen

op-trecken, ende het Gemoetmetde Ziele ontftel-

len. Degene die alfulcke veranderingh over komt,
moeten na de vermaninge van Blutarchm , haer fel-

ven onderfoecken, ende geen uytterlijcke ooriaeck
vindende,dan vry oordeelen datter een in't Lichaem
is , die 't Gemoet alfoo beroert , ende der-hajven

geweert moet werden. Dit beveftight mede Arifio-

teles in't eerfle BoeckendeCapittel van de Ziele;

feggende dat van alle de Bewegingen des Gemoets
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het Lichaem mede komt te lijden. Ende dat fulex

daer uyt büjckt , dat wy d'eene tijt van ftereke ende
merckelijcke Bewegingen niet en veranderen , de
ander van kleyneende nietighe feer ontftellen, te

weten , wanneer het Lichaem fwelt , ende £00 ghe-

ftelt is , als van de gene die heel geftoort is. 0aer
benevens oockom dat fommige, al en is haerniec

fchrickelijcx voorgekomen , nochtans dapper ver-

vaertxyn: gelijck vvy dagelijcx fien in degenedie
geftadigh vreefen gevangen te fullen werden , alen

ïfler niet met allen aen. Dit felfde vvert mede aen-

geroert van de wijfe Koningh Salcmon, daerhy feyt:

Het Lichaem de verdervinge onderworpê zynde,

„ befwaert de Ziele, ende de aerdtfche vvoonplaets

„ onderdruckt den Geeft. Ende voorwaer ghelijck

een dicke vvolcke de ftralen van de Soiï fteut , ende
verduyftert, aifoo oock een quade geftaitenifledes

Lichaems bedwelmt het Gemoet, ende de Ziele

,

zynde als het licht ende de Sonne van ons Lichaem,
Soo dat PUto feer wel beveelt het leven der Men-
fchen in een geli jeke ende eenparige mate te onder-
houden

,
op dat het een niet vvaffende boven het

ander, de Gefonthey t een af-breuck en doe.

Maer hier wert wel gevracght, ofdan alle Bewe-
gingen des Gemoets den Lichame fchadelijck zyn

,

ofte datter eenige voor goetende ghefont mogen,
gerekenc werden. Sommige meenen , datter geen
van allé tot de Gefontheyten dient, als dc Vreughc
ende matige Blijdfchap. Andere zyn van gevoelen,
dat niet alleen de Blijdfchap, maer oock d'ander
Bewegingen , indienfe met maten gefchieden , tot

Gefontheyt konnen ftrecken. En fulex vvert van
F 3 onfen
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onfen Galenus oock beveftight. Want als de Ziele

in een geitadige ftilte is. fonder forge ofre begeerte,

foowerthet Lichaem tot koude Sieckten bereyt:

in tegendeel als de felve al te befigh is, ende door

gramfchap, bekommeringh , blijdfchap al re (eer

beroert wert, dan yerwecktfeheete Sieckten. Hier

bv voeght Galenus t
dsit hy veel fieckten ghenefen

heeft, alleendoor het matigen van de Bewegingen
des Gemoets, ende dat hy fulcx oock van Efculapius

geleert heeft. Soo dat ick voor vaft houde , dat het

tweede gevoelen het befte is , daer in mede volgen-

de mynen wel-gemelten Meefter Vojfms, de welcke

fchrijft, dat den vvijfèn God de Bewegingen in ons

Gemoet geftou heeft , om als behulpfelen te weien
tot treffelijcke vvereken. Want het gene de wint
is voor het fchip , dat is voor ons de Beweginge des

Gemoets , in wekkers matighey t de geruftbeyt
, ja

het gheluck van ons leven beftaet. Door de felve

werden wy ghedreven tot het gene ons de Reden
leert. Maer ais de Reden haer felven van'c roer laet

ftooten,foo en brengen fy niet tot deught, maer tot

alderhande ongeregehheyt , ende werden alfoo

rechte Sieckten des Gemoets. Het welck niet en
gefchiet in een wijs man , die niet fonder bewegin-
gen is , maer de felve regeert. Van fulck een feydt-

mengemeenlijck, dat hy meefter van fyn Paiïien

is. Wy hebben hiervan een notabel exempel in de

wijfe Socrxteiy de welcke als hy van twee quade wij fs

( die hy om fyn gedult te oeffenen, genome hadde
)

ten huys uyt gekeven was , ende voor op de banck
fittende uyt de venfter met water begoten werde,
even-wel in geen gramfchap uyt en berfte,dan fulcx

met
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met een effen gemoet verdroegh, alleen feggende,

dat hy wel gedocht badde, dat na foo veel donder
noch regen foude vallen. Soodanige gheruftigheyt

des Gemoets, ende matigheyt van Pafïïen is in al-

derhande konditien van menfchen tot de behoude-

nifle der Gefontheyt feer noodigh , foo dat mé altijt

gereet ende ghewapent behoort te zyn , tegen alle

ftooten ende toe-vallen van de Fortuyne > het fy

goede ofte quade ; overdenckende dat ons levé hier

anders niet en is, als een oorlooge op deraerden,

ende een reyfe van den op-ganck tot den onder-

ganck. Onfe meeninghe en is even-wel niet , den
Meiifche als een fteen ofte ftock onbeweeghlijck efi

ongevoeligh temaken: want het fooonmogelijck
is , fonder eenige Affeften ofte Paflïen te zyn , als

fonder eten ende drincken : maer wy willen alleen

vermanen , dat vobrfpoet ende tegenfpoet met een
effen gemoet op-genomen moeten werden

, dewijl

alle dingen
,
gelijck de Wijfe-manfeyt , haren keer

ende vveder-keer hebben. Ende het is oock mallig-

heythemtequellenin'tgenedat wy nieten kon-
nen beteren , ende ganfeh buyten onfe macht is

,
ge-

lijck feer ftichtelijck van de wijfe EpiÏÏetus aenghe-
wefenwert. Maer infonderheyt is een effen ende
klocck gemoet noodigh den genen , die in Prinsen
hoven verkeeren, ende die in ftaten ende groote
ampten verheven zyn. Want als de kans komt te

keeren
, endefy verlaten ofte af- gefet werden , dan

valienfe geheel in duygen
,
jae fommige, gelijckick

gefien hebbe,door groote verflagentheytin de doot
lelve. Het welckgefchiet, om datfe al haerfinnen

ende al haer geluck ftellen inde hooghey t en gunfte

F 4 der
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der Menfchen , die foo haeft kan veranderen» Men
feyt dat tot gheruftheyt des Gemoets eertijdtsdrie

dingen uyt de Prophetien voort-gekomen zyn, Syh
felven te kennen, Niet te forghvuldigh te begeeren,

endeTvvift ende fchulden te fchouwen ? Cardanus

fchrijft feer wel ,dat de Menfchen alderlangft levé ,

die na vverekfehedingé niet veel en vragen, dieeer,

ftaet,rijckdom, hoogheyt niet veel en achten: en

in tegendeel , dat die andere regeren , ende altijt na
hooger ftaet trachten, om datfefeergevoeligh ende

haeft gheraeckt zyn , geenen hoogen bont en fchie-

ten, ende Telden foo oiidt werden, als degene , die

haer hert, ghelijck men ghemeenJijck feyt , ineen
bonte lapjen leggen, ende Gods water over Gods
ackcr laten loopen. Soo dat de gerufthcyt des Ge- -

moets het befte middel is , om langh in gefontheyt

te leven, Macr ick verftae by defe gheruftheyt met
een ontblootinge van alle genegentheyt , waer door
den Menfcheheel ongevoeligh foude vvefen: maer
alleen de matigheyt malle bevveginge. Soociat

ick meene dat Ariftoteles wel te recht berifpt de

Stoifche Philofophen , die de deught ftelden in

een onbeweeghlijckheyt van alle Paffien , de fel-

vige befchnjvende voor onmatighe op-loopinge;

ende mifprijfe derhalven alfoovvel defe ongevoe-

lige ( meeftendeel dom , bot ende plomp) als de

gene die geheel uyt den bantfpringen. Want ghe-

lijck aen de een fydc een onftelt ghemoet niet be-

quaem en is, om fyn vverek wel uyt te voeren,

ende door haet , nijt , gramfchap , ende dierge-

lijcke Paffien de reden belet , ende het oordeel ver-

duyftert vvert • foo en is oock aen d'ander zyde
een
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een traegh, löomigb , ende ongevoeligh menfche

tot geenderhande fraeyigheyt nut, ende is by nae

een moeyelijcken laft voor de aerde, die bera

cjraeght: dewijle, als ghefeyt is, demateüjcke be-

weginge, een fpoor geeft tot treffelijcke daden. Het
vvelck oock de leeiei^ van de Phiiolophen, die

lAriftotelem na-volgen. Soo feggenlc dat de Gram»
fchap de vromigheyt fterekt , ende dat een geftoort

fbldaet beter vecht , als een ander die niet beweeght

en is. Ende ghehjck de Gramichap , voor de gene,

die traegh , loom ende kout van naturen zyn , ver-

weckende haer natuerlijcke vvermte,feer nut is:

foo is oock voor de gene , die al te korfel ende op-
löopende zyn, ofte die geheel vet zyn , feer goet,

dat fy met wat Sorge, Vreefe , ofte Droefheyt
befocht werden

,
op dat de hitte van haer gee-

ften wat mocht verkoelen, ende de laftige vettig-

heyt van haer Lichaem wat mocht verminderen»
Die alle Eergierigheyt mifprijfen, fchijnen vvech
te nemen den luft, die de Menfchen fouden heb-
ben om yet loffelijcx aen te rechten , aifoo door
het verachten van naem ende faem

, gelijck Tac*-

tus feydt , de deught felve mede veracht vvert.
De vi&orien van Miltiades en lieten ThetniftocU*

niet flapen : ende defen is gheworden een van de
vroomfte Helden van Griecken-Jandt. Demofthe-
nes plagh bedroeft te zyn , alffer een ambachts-
man voor hem op was: endedefe isdevermaer-
fte van al de Orateurs ghevvorden. Selver de
Prinsen der Philofophen en fouden noyt foo
verre door haer ftudien ghekomen hebben, ten
warefy met eengrooten yver,cn meteen eerhjeke

F 5 eer-
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eergierigheyt waren ontftcken geweeft. Ia oock de
gene onder haer, ghelijck Cicero betuyght i. Tufc,

die gefchreven hebben van het verachten van eere

cnde glorie , fetten even-wel haren naetn voor foo-

danige Boecken ; toonendedat fy de eere van haer
werck niet en verachten. Om voort te gaen ; fouden
wy den Menfche van alle blijdfchap , rouwe, liefde,

bermhen igheyt gacn berooven ? Sulcxisonmoge-
lijck, fulcx is ondicnftigh, indien wy nieten begee-

ren, dat dé Menfche alle fynmenfchelijckheytmet
eenen uyt-trecke. Wy moeten dan verftaen, dat de
genefinge van de onmatigheyt dér Paflïen , nieten

beftaet iiVt geheel wech-nemen, ofte met de wortels

defelveuytte trecken:maer alleen in't af-fnijden

cndefnoeyen van h<?t gene datquaet enovertolligh

is , ende het goet te laten blijven. Daer in volgende
het exempel van de goede Medicijns, die niet en
purgeren als de quade humeuren >ende de goede be-

waren ; als oock de Hoveniers , die het onkruyt al-

Jéen uyt- wijen,ende de goede kruyden begieten om
lbo veel te beter te konnen waffen; de boomen
mede wel fnoeyen van overtollige tacken , maer de

felve niet uyt en roeyen. Alfoo moet men te werck
gaen in'c bedwingen van ons Pafllen , ende niet fon-

der onderfcheyt de felve rocken uyt den fchoot der

Naturen . Want in plaetfe van voordeel te doen,(oo

foude men achterwaerts gaen , ende alles bederven

.

Tot befluyt, en zyn de Paflïen niet anders als

bewegingen des Gemoets ofte der Zielen in haer

gevoehgh deel , de vvelcke gefchieden ofte om yet

re begeeren dat de Ziele voor goet aen-neemt, ofte

$e vlieden het gene fy voor qu;:et acht. Hier uyt

tree»
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trecken fommige elfderhande foorten van Paffien;

andere brengenfe toe feven: vele tot vier, te weten

Blijdfcbap, Droefheyt, Hope ende Vreefe. Met
defe laetften hout het Varro, ende het meeftendeel

derPhilofophen, ftellende twee aen de zyde van

het goet , ende twee aen de zyde van het quaet , het

zy fulex in der vvaerheyt alfoo is , ofte dat men't

hem maer laet voorftaen. Want de Droefheyt en-

de Vreefe,gelijckfe feggé, zyn twee quade opinie»,

betreffende het in-gtbeelt quaet tegenwoordigh

ofte toe-komende , ende van gelijcke de Blijdfchap

en Hope fyn twee goede opmien , die voor oogen-

merek hebben het tegenwoordigh ofte toe-komen-
de goet Op defe vier Paffien fchijnt de Poëet Virgi»

lius C. JEneid. mede gefien te hebben in defe verffen ;

Daer is een hemels vier in hare borfl gefloten ,

Daer uyt een groet vermaeck hunftont te zyn genoten ,

In dien dit logge vleefch^ daer in de geeft verfmacht^

Geen quade wegen gingh, geen hinder in en bracht:

Maer nu men vreefe voelt , en veelderley begeeren ,

En dat en drueken vreught ons beydeplagh te deeren ,

Soogaetet anders toe , etc

Wy fullen al hier, fonder ons te binrfé aen eenige

verdeelinge, alleen verhandelen fulcke Paflien ende
Bewegingen des Gemoets, de welcke doorhaer on-
geregeltheyt het Lichaem meeft ontftellen , ende de
Gefontheyt befchadigen.

Van

C\l± C^j.
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Van dc proefhcyt.

Het tweede Capittel.

LAet om wat dieper gatn en in *t befonder ffreken

Van al dit ziel-gewoel, en al de binne-fteken ;

Dëdroefhyt h voor eerft die ons definnen quelt,

En menigh teer gernoet in vreemde bochtenfielt.

Hier tegen dient behulp en goeden raet gegeven 9

Om [onder eenigh leet en fiil te mogen leven\

Maer 't krtiyl dat aenden menfch in defefiechte dient

En komt niet uyt het velt, maer van een wijfen vrient.

Een
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£en mort , een troojligh mort , U rechter t$t gebroken ,

Dat heeft aen menigh hert dit onheyl af-gebroken t

Dat is de rechte falf diefoacke rnenfchen help ,

En droevefinnen heelt > en hcete tranenfielft .

Maer Godes heyügh Boeck in dit geval te lefen ,

fUgh oen een treurigh hert een groot vermmck te wfen \

Doch bovenalle dingh^ tot God een reyngebedt

Dat is de rechte irooft die ons in rufle [et .

ONder alle de Affeften die de Ziele ende het

Lichaem te quellen neme, en ifler geen moeye-
lijcker ofte fyvaerderals de Droefheyt, de welcke

ontftaet uythet in-beeldé vaneepigh quaer ofte on-
geluck, dat aireede overkomen is t oftegevreeft wert

noch te fullen overkomen: welcke apprehenfie ofte

in-beeldinge het heue terftont befpringht, dé geeft

ontftelt, alle ons verftant ende finnen verderft, alle

onfev vereken vergiftight, ende de herflenen foo
krenckt, dat de perfonedie hier aen vaft is, dagh
noch nacht en kan ruften , maer boomtjens in fyn
eenigheytgaet tellen ,,ende alle gefelfchap fchout.

Menfi.t hoe dat doordefePaffie een fraey vvefeti

terftont heel vervalt : ende een vet en wef-gedaen
lichaem allencxkens uyt-gemergelt endeuyt-ghe-
drooght wert. Dele ongeregelde Padie en onftek
niet alleene op deghefeyde maniere het Lichaem ,

maer vergrijpt haer oock aen de Ziele ende het Ge-
moet, ende verbaftert al den geeft in de gene diefy

befa. Sy maeckt den Menfche traegh ende (onder
eenige luft *, jae onnuc ende onbequaem om yet aen
te rechten dat deught, oock felfsoni vetgoetsaen
te nemen ofte uyt te voeren voor hem i'elven ofte

voor
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voor een ander. Om kort te feggen, ghelijck een

quade ende vervuylde Mage,geen nut ofte voordeel

en kantrecken oock van de alderbefte fpijfe : alfoo

werden alle goede ende prijfelijcke wercken in den
geeft van degene, wiens hert met Droefhey t over-

ftolpt is, te niet gebracht* In dien defe Paffie nietby

tijts gefteut en wert, foo krijghtfefulcken aen-was,

ende maecktallencxkensfóo diepe wortelen, darde

Reden felve ( waer door dé Menfehe van de Beefté

onderfcheyden wert) heel komt om tekeeren, ende

te bederven, en dé menfche wertganfeh onfïnmgh,
ende buy ten vveften. Dit zy genoegh wat belangt

de nature van defe Paflïe , waer uyt volkomentlijck

de teeckené te fien zyn, door welcke fy haer bekent

rnaeckt. De voornaemfte zyn, Eégeftadige vreefe,

fonder te konnen flapé, een faluw wefen , droevige

ende ingevallen oogen ;
altijt vol gedachten, ende

fuchten te zyn , ende eenigheyt te foecken; gelijck

Homerus van Bellerofhon fchrijft vri. Ilind.

Hvw q Kd7T7rtiïiov tg dhqïov ói@h> ciXarO)

Verfcheyde Geeften hebben luft ghehadt defe

verflen uyt het Griecx in hare tale over te fetten

,

waer van vvy voor de Lief-hebbers hier fommige
fullen by-ftellen." Cicero heeftfe aldus in't Latijn

ghefet j. Tufc.

Qui mifer in campis moerens errabat Aleis,

Iple fuum cor edens, hominum veftigia vitans.

Petrart-



GESONTHEYT. 95

Fefrank* fArtj. n inltaliaens:

Solo ö* pnfafo i deferti cttmpï

Vo mifurando i pajïi ta*di & font* \

E gU occhi porto per fuggir intenti,

Ove veftigio human la rena ftamfi.

Barton in't eerfte deel van d'Anat. in Engels:

'ftljat toanöereö ut tfje toaoöjS fab al alpne

jforfa&tng meng foctetp/maSirtg sreat ntoane*

Ende onfen Poëet in Nederlants:

Hy gmt veel inhei eenfatm velt ,

Daer hy fyn droevefinnen quefa ,

En even alle menfchen fchout %

Enfich met tremen onderhout.

Den bedroefden klopt geftadigh het Herte: de
Milteis op-geblafen: dé Buyck rommelt gelijck of
hy vol vvinx was : de Mage breeckt fuer op, ende is

daerom meeftendeel hongerigh, Dan de gene die

de Droefheycganfch en gaer meefter laten werden ,

verliefen oock heel den appetijt , ende laten haer

Jichaemuyt-teren. Even gelijck matige Droefheyt
doet fchreyen ende vveenen, foo beneemt fulcx de
ovei grpote enda onverdrachlijcke. Pfammtnitus

Koningh van Egvpten overvvonné ende gevangen
zyndcvan Qambyfes Koningh van Perfien, fiendc

ivoor hem gaen lyne gevangene Dochter gekleetals

een flavinne,endc gefonden zynde om water te gaen
puttenjdaer d'ander vriendé die ontrent hem waren

groot
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groot mifbaer maeckten , hiel hem geheel ftil, fon-

dereen vvoortte fprekGn, houdende fyn gheficht

fterck tegen d'aerde; ende fiende korts daer aen

dat men fyn Sone na de doot leyde, hielhem in dat

eyge wefen : maer vernemende daer na dat een van
fynhof-gefin geleyt werde onder de ghevangenen

,

foo begon hy op fyn borfl te kloppen,ende grooten

rou te (tellen. Waer op gevraeght zynde van de

Koningh Cambyfes^ daer hy met goeden oogen aen-

gefien hadde het ongeluck van fyn foon ende doch-
ter, vvaerom hy foo onverduldigh was over fyn

vrienden ,antvvoorde om dat die lefte droefheyt

met tranen te kennen gegeven konde werden , daer

de twee eerften alle middelen , om den rouuyt te

drucken, overtroffen. Seneca feyt wel in HippoL

Is yemants druck niet al tegroot,

Soo kan hy klagen fymnnoot:

Maer als het leet te vinnigh bijt,

Soogaet de mont haer fprakequtjt*

T Miffchien fal hier nietqualijck ten propoofte ko-
men de Schilder, die als Iphigenia de dochter van
den Koningh Agamemnon de Godé op-geoffert fou-

de werde^uyt-beeldë den rou van de om-ftaenders

na de trappen van den intereft die elck hadde in de

doot van foo fchooneende onnoofele dochter; de

welcke nae dat hy in d'ander al de krachten van fyn
konfteuyt-geput hadde, komende tor den Vader
van de dochter, fchilderde hem het aengefichtbc-

deckt , alsof dien trap van droefheyt met geen we-
fen uyt-gebeeldt en konde werden. En daerom ver-

gieren
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gieren oock de Poeren » dat de rampfalige Niobe , na
datfe eerft feven fonen, ende daer na haer man ende
feven dochters verloren hadde, door groore droef-

heyt verftijft, verhert , ende ineen fteenrotfe ver-

andert is ; geliick leer aerdigh befcbreyën vvert van
den Poëet Övidius in defe verden 6. Metam*

Daer fit een bange vrou by vijfthien droeve lijcken
t

Die al daer benen gaen y en in het duyfter wijdten.

En hy die fy bemint , en met haer is gepaert ,

En watfy vander jeught voor kin der s heeft gebaert .

Dies wort hatrkilligb hert van droefheyt over-wonnen,

Ha*r lijf isfonder verw > haer bloet dat is geronnen
,

Haer oogen ftaen vtrfethaer koude tor/gh bevrieft
,

Soo dat haer bleeckemont defpraeck geheel verlieft

:

Haer pais is fonderflagh , fy kan geen hooft bewegen ,

Want dat blijft in den ftant gelijck het isgefegen

:

Haer voeten worden vaft , haer ingewant verfteent >

Atteen dit blijft haer by du fy geduerigh weent .

Ten hftenquam de wint ontrent haer leden [weven y

En he-ftfe wech-geruckt , en cp een rotsgedrevcn ;

Daer ftaet het fteenen heelt i en wie het immerfiet f

Verneemt een droevig nat dat va haer wangen fchieU

Watnuaengaet de oorfaken van de Droefheyt

,

die komen van buyten , ofte zijn van binnen in het

Lichaem.. ; ,

Deuyt-wendige oorfaken zijn eenige quellingen

ende benaeuthcden , die ons aen-komen van veel-

der-hande dingen, ais door af-fterven (gelijck nu
verhaek is ) van man, vrou, kinderen, ouders , en-

de goede vrienden : door verlies van goe^eer^ftaer,

Q en-
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ende diergelijcke : door het veel ende onmatigh ge-

bruyck van fpijfeende dranck melanchohjck ofcc

fwaermoedigh bloet makende., En dit bloct in'C

Lichaem zynde , is de inwendighe oorfaeck van

Droefheyt ende Melancholie. Want het zy het van

begin in de herffenen is , ofte ghelijck meeftendeel

gebeurt ,
verfpreyt is door alle de aderen van 'c ge-

heele Lichaem , ende infonderheyt overvloedigh

vergadert wert in ende ontrent de milte ende hec

tnêfenterium ofte darm- fchey l; foo komt het aldaer

te ontfteken, ende fware ende fwarte. dampen te

verwecken ,die de herflenen met duyflerheyt be-

dwelmé , ende in de felve een fchrick ende vervaert-

heyt maken: niet anders, gelijck Galenus feyt, als de
uyt-vvendige duyfternis fommige vervaert maeckt,

ende doet fchricken. Nunae de verfcheydenheyt

van de felve dampé
>voortkomende na de verfchey-

denheyt van de melancholieke humeuren ofte

fwaermoedige vochtigheden, daer fy uyt rijfen, foo

zynder oock verfcheyde foorten van melancholie

ofte Droefheyt, die op verfcheyde vvijfe de gema-
tigheytvan onfe herflenen veranderen , endealfoo
oock verfcheydelijck de kracht van onfe imaginatie

oftein-beeldinge beftormen ende bederven : waer
van ick eenige exempelen fal verhalen.

Sommige beladen zynde met defe Paflïe , gelooA
den vaftelijck, datfe eenaerde pot waren, ende en
dorften daerom niemant ghenaken

,
uyt vreefe van

gebroken te werden.

. Een groot heer in Vranckrijck anders wel by fyn
finnen zynde, beelde hem in dat hy gfoeheel van!

glas was: ende badt over fulcxfyn vrienden, dat fel

heml
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hem niet naderen en foudéti. Een ander dat hy glafe

billen hadt , ende dorfte daerom niet gaen fitten.

Onlanghs eenfraey perfoonindé Hage liet hem
voorftaen, dat een Ioffrou van feer groore qualiteyt

op hem verlieft was. In alle fyn difcourffen en kon-
de menaen h'em niet mereké , dat fyn finnen eenig-

fins gheraeckt waren , voordat men van de Ioffrou

vermaende, ende doen fpeelde hy het fpelluftigh

uyr. Diergelijck exempel verhaelt Eftienm Pafquier

van eenen Tulenus in't7. boeck van fyn Recherches

de la Trance, chap. 8.

Andere meenen dat fy in eenige dieren verandert

zyn, waer van eenige het kraeyen van de hanen ,

roepen van de koekoek, ofte ander dieren na-volgë.

Een waffer die meende dat hy een kprenken was,

ende verfchrickte feer voor de hoenderen , vreefen-

de van haer op :gepickt te werden.

Sommige haer in- beeldende datfe waerfeggers

zyn, willen veel dingen propheterên. Siet verfchey-

de exempelen by Tlaterum in Obf Guion i.de divers,

le^ons ,25. Burton in the Anatomy of Melancholy
fart. i./. 1. m. 1./I5.

Vele hebben haer voor-laten-ftaen grooteheeren
: te we>fen. Een te Venetien meende dat hy Paus was,

,
ende hiel alle-daeghconfiftorieöfteraet vanCardi-

V nalen. Een ander meende dat al de Schepen die
n uyt zee quamen , hem toe-behoorden , en gafordre
11 tot de ontladingh ende 't verfenden van de Coop-
manfehap. Een hier in de ftadt was feer bekommert

r

fl of hy den Hertogh van Brabant, indien hy hem
in quam verfoecken, het voorfitten foude geven ;

eyn-
* delijck, na rijpe deliberatie, alles wel overwogen

1 G % heb-
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hebbende befloot dat fyn hooghey t boven dé Her-
togh was. Defe fchonck veel kafteelen wech , ende
vergafde bifdommé van Grieckenlant; endefynen
Medicijn fijn nichte ( die voor het bedt ftont ) ten

houwelijck, met het Graeflchap van Hollant voor
een dote , want ( feyde hy ) 't en komt my op foo

een beufelingh niet aen. Ick hebber feer vele van
dees Melancholijcken gefien,die feer benaeut waren
uyt vreefe van gevanckenis, ende feer verfchrickten

klffe maer yemant hoorden aen de deur kloppen

,

ofte in htiys komen , meenende dat het den Officier

was, die haerquam halen: foo datfe voor haer befte

vrienden wech-liepen, ende de hant haer niet eens

en dorften geven, altijdt vreefendc gevat te werden.

Het is wel bekent , dat onlanghs hier een eerlijck

borger uyt vreefe van gevangen te werden , fyn (el-

ven acht dagen in'tkoufte van de winter op'tkerck-

hofonder de doots-beenderen ginck verbergen, tot

dat hem de kofter ten letten ghewaer werde , ende
met groote moeyte wederom 'thuys bracht. Hy
vcrteldedaer nae dat hy's nachts uyt de haven was
gaen drincken.

Ick hebbe medegenefen een IofFrou van aenfien,

die haervaft in-beelde, dat den boofen geeft in

haren buyck was, om dat fy daer gheftadige rom-
melingh in voelden : en een ander, die niet uyt het

hooft te praten was, dat fy de fatan niet boven in de

kelehadt fitten, ende dedemy daer feer dickmaei
nafien:van welcke fchrickelijcke in-beeldinge fy

beyde daer na genefen zijnde, felve feer verwondert

waren.

Ickhebbe noch onder handen gehadt een jonge
rijeke
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rijcke vrouwe , die haer, voor liet ftaen, datfe foo

arm was datfe foude moeten gaen bedelen
* gelijck

fy oock feyde , voor defen gedaen te hebben ; ende
vraeghden my wel emftelijck, of ick oock, als fy

omgingh , haer noch wel wat om Godswil foude

geven, want feyde fy , in dien ghy dat te voren

niet ghedaen en hadt, ick ware langh van honger
geftorvengheweeft. Defe leeft mede noch in vol-

komen gafontheyt van lichaem ende gemoet.

Dan de meefle oorfaeck , waerom ïckdufdanige

heb fien quellen, is gheweeft het twijffden , ende
wanhopen van hare laligheyt. Daertoe veel helpt,

als lieden van kleyn begrijp , en fwacke herffenentc

veel willen lefen,ofte dingen boven haer verftant

willen begrijpen. Sulck eed is onlanghs hier een
wel bekent Kacs-kooper geweeft, die dé Bibelaltijc

opfyn bed had : ende een ander die Rent-meefter
vaneen Gods-huys was, ende door het rekenen in

den doiiorum rocht. En terwijl ick dit fchnjveifler

een vrou foo geworden, om dat fy vrcefde dat fy

door haer af-geftorvé mans rekeningh niet en fou~
d j konnen geraken.

Het foude een geheel boeck werden , in dien ick
alle exempelen van diergelijcke doffe foude willen
verhalen

, die den geeft of 't gemoet van den Men-
fche door de Droefheyt ende Swaermoedigheyt
overvallen, dickvvils volgende de groote genegent-
heyt , die hv gefont zynde tot het een ofte t'ander

gchadt hecfr, evengelijck het in het droomengaet,
waer van by den Poëet Lacretim fee r wel ghefeyt
wert in fyn vierde Boeck

:

G j Al
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tAlwat definnen doen , en wat de geeft'en plegen

i

9

Of waer toe eenigh menfchvan hrtenis gfnegen
,

Dat m ort hem in den fin en voor het oogh gebracht

Cock als een yderJlaept te midden inder nacht.

Eè krijgs-ma(fchoo hy ru(l)fchijnt menigmaelte -vechtè t

Hen pleyter (fchoon hy droomt) begeeft hè om te rechten ,

Een jager (fchoon hyJlaept) is met de ganfche kracht

Ceduerigh in het wout4 en befigh met dejacht.

Dan de Droefhcyt en overvalt niet alleen den
Geeft ,

gelijck wy nu gefien hebben , maer befwaert

oock het Lichaem met foo veel iieckten, ende tor-

menten, dat het tot alle dingen onnut ghemaeckt
wert

;
jae oock foo verre* dat de Menfchedoorde

grootheyt van de felve dickwils in de doot komt te

vervallen. Daerom is wel gefey t van de Wijfe-man
Frov. 17. Een vrolijck herte maeckt het leven

„ luftigh 2 daer-en-tegen cenen bedroefden moet
vercjorret de gebeenten.

Oclavia de fufter van den Keyfer Auguftus ftelde

foogroorenrouoverde doot van haien ïbon Mar-
cellus, een Prin^e van groote hope, ende die van fyn

Oem de Key(er voor een Soon aengenomen was

,

dat fy van niemant van haer vrienden eenigh werck
maeckten, niet willende van haer ofvan anderen

ghetrooft wefen , flopte de ooren voor alle verma-
ningen , vloot het gefelfchap ende verberghde haer

voor alle menfchen, om alleen ende eenigh zyn-
de in donckere plaetfen haren ioon te beter te mo-
gen befchreyen

,
gelijckfe oock gedaen heeft alle dc

vorderetijt van haer leven , den felven over-bren-

gende met foo veel verdriet, datfe fonder fterven

fcheen
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fcheen alle-dage duyfent dooden te fterven

.

Maer laet ons eens fien hoe dat om diergelijck

verlies de doot felve fommige pvervallé heeft, door
het groot gewelt van defe droevige Paflïe.

Hoe veel Vrouwen zijnder wel gheftorvenvan

Droefheyt, hebbende verftaen de dootvanhaer
mans ? VVy mogen in dit getal ftellé de Keyferinne

Irene, huys-vrou van déKeyfer Ihiüps> die gehoort

hebbende van't overlijden van den telfden Keyfer
haren man , (00 gheperft werde door uyttet-mate

groote droefheyt, dat fy een mifval kreegh, ende
korts daer na fterf

.

Dit en gebeurt niet alleen dc Vrouwen , die voor
fwacke vaetjens doorgaen , maer odtk mans die

het hert onder den riem gebonden is.

Den Koningh Antigonus fterfvan Droefheyt.om
dat hy van fijn vyanden overwonnen was : 'tfelfde

is mede gebeurt den Keyfer \uftinm , ende andere.

Edoard de derde Koningh van Engelant, verlo-

renhebbende fijn foon Edoard, een braef endcugh-
delijck Prin^e , fterf korts daer na van grooten rou.

Een van de foné van dé Hertogh van Montfenjier,

zijnde buyten Pozzuolo in't Koningh rijck van Na-
pels, gegaen om fijn Vaders graf te fien, beweeght
met groote droefheyt, nadat hy veel tranen uyt-
geftort hadde , viel dootop het graf neder , gelijck

Guicciardin betuyght in't 5 . Boeck van fijn Hifi:, der
Itaüaeniche oorlogen.

In 't laer ons Heeren 1 6 1 o. terftont na de grou-
welijcke moort van Hennckde Groote Koningh
van Vrancrijck, den Abt van Matmonflrier natuer-

lijcken broeder van den Koningh, de tijdingh hoo-
G 4 rende,
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rende, viel terftont te bedde, ende fterf weynigh
dagen daer nae van groote droefheyr. Den Heere
van Vijc Vice-aclmirael van Vrancrijck , komende
van CW*#*,daer hem de Kóninginne gefondé hadde
na het overlijden van den Koningh, om ordre te

iteilen in fijn Gouvernement ,
pafierendc voor by

de plaets, daer hy d'eerfte reys het lichaem van den
overleden Koningh onveifiens had fien brengen,
hem dat weder inden fin komende , kreeghfuïcké
fchrick dat hy twee dagen daer na quam te ftervcn.

Voorwaer de kracht van de Droefheyt, alflelu-

bijt ende onverfiens overvalt, moet de Ziele dapper
ontftellen , ende alle haer werckinge beletten, Ghe-
lijck wy fien , hoe wy ontfetten, filteren , en beven,

vaneen onverwachte quadetijdinge ;ende fomtijts

oock gelijck een popelfy op dé hals krijgen, tot dat

de Ziele haer los makende tot ichreyen en kermen

,

fchijnt haer felven te hervatten ende wederom te

bekomen,ende ten leden defprake weder-brenght;

alfoo wert van Virgilim befchreven ^Andromache de

huyfvrou van Hector> als fy in Griecken-lant JEneas

onverwacht fagliacii-komen, 3. JEneidos;

JAits fy ons wapens /iet , en ny haer naerder komen

Js haer de ganfche ziel van tochten in genomen ,

Sy nort gelijck etn (leen , hei fchijnt dat fy ver/lijft ,

$00 datfe langen tijt in een gefialte blijft.

. Syflaet en fuyfebolt , haer woorden blijvenfteken ,

tn naer een ruyme vtifl beganfe dm tefpreken : &c.

Iae men leeft oock van fommige die van een fu-

bite quade tijdinghc niet bekomen en zijn, maer
her-
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hertigh doot bleven : om nu niet te fpreken van de

gene, die uyt onverduit haer felven om-gebracht

hebben

.

In de oorloge, die Koningh Ferdinand ( Keyfer

Carels broeder ) voerde tegen de Weduwe van de

Koningh lan van Honganjen , ontrent de ftadt

Buit, wert van een ycgelijck feergetoemt endegc-

preien de vromigheyt van feket ioldaet, die inden

llagh geblevé was-.maer \ a niemant meerder als van

een Duyts heere, Raifciack genoemt» die over fulcke

dappere vromighcy r leer verwondert was. Daerom
wilde hy uyt curieufheyt mede fien, wie het was,

ende't lichaem ontwapent zynde, foo faghhy dat

het fyn foon was. Het welck aUed'omftanders met

een groote jammerheyt ontftack: hy (til itaende §

fonder hem eens te roeren, ofte fyn oogen te be-

wegen, fagh ftreck op het doode lichaem, totdat

het gewelt van de droefheyt hem overviel, en doot

j teraerden veldé : gelijck uyt de Hiftorie van Iovius

verhaelt wert by Montaigne 2 % des EJfais 2.

lek fal hier by voegen 'tgene onlanghs in den

i

Hage gebeurt is; van een man die veel jaren buyten
's lants gevVeeft hadde, fonder dat fyn vrou , met

,

vvelcke hy maer eenige maenden ghe trcut geweeft

vvas,eenige tijdingh van hem oy t vernomen hadde,
ende zy daer o ver hertrout zijnde, ende al twee kin-

deren by den anderen man hebbende>eri den eerden
daer op on verfiens t' huys komende , ende de vrou-

i

wen vader ( die by haer woonde ) in huys met den
naem van vader begroetende , fulcken ichrtck den

. ouden man op het lijf gejaeght heefr,dat hy terftont

r in (yn (loei van fijn felven viel , ende doot bleef.

G 5 Dc~
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Dewijl dan de Droefheytniemanten fpaert, foo

mogen vvy wel forghvuldigh zyn , om daer toe te

vinden een bequarne maniere van ghenefinge, die

vvy Tullen ftelien in tweederhande remedien.
De eerfte , om met redenen het vervlogen ver-

ftant tegen te houden, ende te trecken van'c gene
daer de droevige ghedachten gheftadigh op vallen ,

ende het quaec met bequame vermaningen te ver-

loeren. De andere fullen gefchiedendoor exempe-
len , die men by fal brengen : om met dat middel
haten verflagen geeft te verfterckë,door den luyfter

van eenige genefingen , die in diergelijcke faken ge-

luckelijckuyt-gevallenzyn. Want dewijl hetghe-
moetindefe ghelegentheyt meeft gheraeckt is, foo
moet mé oock in't byfonder fijn oogh daer op heb-
ben , ende onfe genefinge daer na fchicken.

Nu na de verlcheydenheytvan hetquaet , moet
men oock verfcheyde redenen ghebruycken,ende
andere exempelen voor het een , als voor het ander

by-brengen
,
altijt fiende op de oorfaeck. Want de

oorfaeck vvech-genomen zijnde , blijft het werck
oock achter, ende anders niet. Wy hebben de oor-

faken verdeelt in uyt-wendige ende in-wendige,

ende fullen derhalve onfe remedien daer na ftelien.

Maer dewijl Oftavia, foude yemant mogen feg-

gen , een fufter van foo grooten Keyfer, de weicke

hadde , ende konde hebben vertrooftinge van de !

grootfte endevvijfte van de vverek, geen genefinge

voor haer droefheyt heeft bekomen , wat fal het
|

dan helpé veel remedien ende raet tegen de Droef-

heyt te geven? Heten volght niet , al en helpende

remedien niet akijt, ende alle menichen, dat fy
j

daer-
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daerom van geen kracht ofce vermogé fouden zyn

:

wantgelijck de fieckten des Lichaems in een ycge-

lijck niet geholpen en werden, foo gaet hetoock

met de (leekten van de Ziele ofte het Gemoet. Hier

komt by , dat O&avia haer droefheyt alles toe-gaf,

ende obftinacelijck alle goeden raet verwierp. Livia

de huy fvrou van den felfdé Keyfer, verfocht zynde

by-na in den telfden tijt van d'eygen quellinge , en.

de uy t de cy^en oorfaeck , te weten om dc doot van

haren foon Drufus, droegh nochtans m&t groot ge-

duit ende vei ltant den rou , ghenefen zynde van de

doode^jeke onmatigheyt van defe Paffie door de

goede remedien ende trooftige vermaningen vandé
Philofooph Arms. Marcia mede haer tot de doot

toe quellende ov£r het verlies va hare foon MeteUus,

worde iivt laetfte noch geholpé , door de vermanin-
gen, ende vertrooftingen , van den wijfen Seneca.

Wt de Schriften van fulcke mannen, fullen wy
fommige remedien, diefy gebruyeken , alhier ont-

kenen» ende van de felve eenige formulieren ftel-

len,de vvelcke een ydertotfyn ghcbruyck wijder
mach uytfpreyen , na ghelegentheyt endequaliteyt

van de perfonen.

De eerfte ende befte remedie is, dat men de din-

gen die ons bedroeven veracht > ende niet weerdigh
en acht om onsdaer eens om te ontftellen : ofte die

foo veel op' fyn gemoet niet winnen en kan, dat hy

;

dan 't felve af-leyde rot foeter ende vermakelijcker

dingen* Ghelijck de Medici jns alfle de finckingen,

nieten konnen purgeren , foo trecken fyfe op een
ander plaets daer minder perijckelis.

De gene , die te feer bedroeft ende verflagen zyn
om
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om't verlies van haerbefte vrienden, fal men voor-
dellen, de conditie ende gheftaltenis vat}, het men-
fcheli jck gellacht , welcke is in de werelt gheboren
te werden om te fterven; dathec Godis die den tijc

van ons leven gheftelt heeft, die niemanc verande-
ren en kan : ^at hy alleé weet wanneer en hoe langh

het ons dienftigh is te leven ofte te fterven : dat hy
den draet in de hant heeft , die hy laet los gaen ofte

breeckt, wanneer ende hoe het hem belieft : dat wy
ons mocten-voegen na fijnen heyligen wil : ende dat

anders doen , is tegen hem murmureren , het welde
een groote fonde is. #

Daer beneffens dat het kermen ende krijten ydel

ende vergeefs is voor de dooden , dewijl die niet

weder en komé : ende dat het oock voor de levende

fterffelijcke menfehen niet en kan helpen, als om
haer foo veel te eerder onder de aerde te helpen.

Maer waeromrae beklaeght mé doch de gene die

verloft zijnde uyt de ellendigheden van defë werelt,

ongelijckgeluckiger zijn buyten de werelt , ais daer

binnen, genietende inden Hemel de eeuwige ende
volmaeckte vreught ? Waerom benijden wy de on-

fterffdijeke Ziele verloft te zijn uyt degevanckenis

van het fterffelijcke lichaem, om op te varen daer

boven in haer rechte woonplaetfe ?

In dien men feyt , defe al gemeene wet wel te we-

ten, dat wy allegader eens moeten fterven: maer

dat men beklaeght de haeftige doot » die voor den

tijt, ofte inde fleur van't leven yemant overvait?

Dat is voorwaer een groote fotheyt. W ie ïffer groot

ofte k-leyn, die befonder recht ofte privilegie het ft

om out te werden? De kinderen van Keylersende
Konin-
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Koningen , ftervenfc niet foo wel in de vviege ,al$

die van boeren ende herders geboré zijn ? De door

,

gelijck de Poëet Horatius feyt ,
klopt foo wel op de

palleyfen van de Koningen, als op de hutten van

arme lieden. Men heeft dan geen reden van fich te

beklagen, ofte feer te bedroeven over de overledene,

het zy datfe langh ofte kort met ons geleeft hebben,

Want indienfe niet veel en dochten, foo en konden
fy niet te ras fterven: indienfe eerlijck ende deugh-

delijck ware , foo moetenfe noch minder beklaeght

werden , om dat fy ghegaen zijn uyt een bedorven

werelt , al waerfy mede noch haddé mogen bedorvé

worden : daer 'beneffens levenfe oock door hare

deught ende goede naem , foo doot alfle zyn, in de

memorie der menfehen.

Wy fullen hier by voegen dat het wijfs vverek
is, ende dingé van flechte ende klcynhertige lieden

,

hem felven boven maten te quellen : ende dat men
in degrootfte tegenlpoet , fijn ftantvaftigheyt be-

hoort te betonnen: dat den tijt , die alles flijt, ten

leden ooek de Droefheyt doet op-houden. En dat

in een yegelijck de tijt vermach , dat behoort in een
wijs man de wijsheyc ende 'tverftant te doen , fon-
derte wachten , dat het metter tijt flijten fal. Men
foude dan mogen vragen degene die bedroeft is, of
hy voor genomen heeft eens een ent van de droef-
heyt te maken, ofte dat hy meent alle de dagen fij ns

levens daer in te volherden. Want in dien ghy dat

Ivoor hebt ( foude ick feggen ) foo werpt ghy u fel-

ven door flaeuhertigheyt een volkomen ende het

alderbitterrte ongeluck op den hals; maer indien
ghy 'ceemgen tijde een ende meent temaken van 11

droef-
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dtoefheyt, waerom verandert ghy nu niet, endé
waerom verlofl ghy u leiven nu niet van die ellen-

digheyt? Want de redenen dieualfdan fullen die-

nen, die kont ghy nu ghebruycken , om u van die;

moeyelijckheyt te ontflaen. Alfoo oockinde fieck-

ten desLichaems de kortfte wegh van genefinge de

befte is. 'Tgeneghy dan de tijde toe-wij fen foudet*

fuicx de reden toe-metende verloftu ielven uytde
benaeutheyt. Maer fy feggen , dat dit haer buyten

hoop ende onverwacht over-gekomen is. Ghy be-

hoort daer op gewacht te hebben» by u felven over -

leggende de onfekeiheyt van de menfchelijcke din-

gen: opdat ghy nietonbereyt gelijckals van onver-

wachte vyanden over-rompelt en vvert. Thefeus

fchijnt tegen alles wat hem konde over-komen wel
ghewapent geweeft te-zyn, ais hy aldus- fpreeckt by
Enripides, gelijck Cicero aenvvijft 3. Tufc.

Een man van wijs beleyt die heeft mi leeren dencken 9

Wat my voorongeluck voortaenfeu mogen krencken\

En dus b. b ick geleert tepeynfen op den doot,

Op druck , op baliinckfchap
y
op alderhande noot.

En dit acht ick bequaem om waer te zijn genomen ,

Om dat niet onverhoets my over mochte komen \

Want die te voren denckt wat hem gebeuren magh,

Ontfet hem niet te feer oock van een harden Jlagh .

Dan die bloode, kleyn-hertigh, ende onervaren

fcyn , en wenden haer ghemoet noyt tot treffelijcke

ende nuttige gedachten : maer laten haer felven tot

de uytterfte ellende vervallen, het onnoofel lichaem

plagende. Daerom raedt Vlato feer wel, in dierge-

lijeke
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iijcketoe-valhemftilte houden; om dat men niet

en weet, of'tgenedatgefchietis, goet ofte quaet zy,

ende dat men geen voordeel en doet , met bedroeft

te zijn, alfoode droefheyt belet dat men over fyn

dingen nietwel beraetflagen en kantende beveelt

dat men 'c gene ons over-komt aen-neme naehet

oordeel van de reden, even gelijck de gene die ver-

keeren, nemen dat de fteenén geven: ende foecken

oock een quaden werp wel te fpelen.

De Nature felve leert ons mede dat men oock in

de grootfte droefheyt regel ende mate houdé moet.
De beeften van't velt, ende de vogelen, als fy be-

vinden datter eenige jongen uytharé neft genomen
zijn , toonen wel terftont een groote ontftekeniffe;

maer de felve gaet in vveynigh dagen over , ende
dencké daer dan niet meerder om. Welcke remedie
nochtans haer niet geleert en is, als van de Nature
felve.

Alle de verhaelde redenen zij nfoo vele bereyden-
de remédicn, om fich kloeckmoedigh tegen groo-
tenrouende onverduldigheyt te houden, ende de
felvige in ons niet te laten wortelen. Nu is noch
noodigh de exempelen voor te ftellen van die gene,
die met wonderlijcke ftantvaftigheyt, ende tot hare
groot e eere , dit laftigh pack gedragen , ende 'tquaet

overwonnen hebben: op datfe onsfouden mogen
ftrecken tot na-volginge.

Degene die om 4
t verlies van kinderen treuren f

ende groot mifbaer maken, fal men voor oogen
ftellen het exempel van den Propheet David, de
ivvelckefiende fijknenfone van Betfabé* geboren op
fijn uytterfte leggen , waer aen hy fterven moefte

,
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ghelijck de Propheet Nathan , voorfeyt hadde , foo

lan^e de kranckheyt duerde, niet en dede als vaften,

bidden, en fuchren over fijne fonden rot den Heere;
maer foo dra als hy van't overlijden verftont ,foo I

nam hy een ander gelaet aen , ende veranderde van
kleederen, ende ginck fitten eten : waer van hy aenj

'cvolck, dat hier over feer verwondert was, defe!

reden gaf, dat foo lange het kintnoch in't levé was,

hy ghefchreyt ende ghevaft hadde , verhoopendeï

door fijn tranen barmhertigheyt te verwerven, maeri

dat het kmt nu doot zijnde niet en konde door ker-

men, noch door vafté weder-komen ; dat hy mettet;

tijt by fijnen foon , maer de Toon niet by hem (oudei

komen. De Poëet Horatius heeft feer wel ghefeyc

4. Carm. 7.

Alsyemant van de doot is uyt het lichtgetogen f

Wat fal dan edel bloet wat fal het geit vermogen ?

Hoe kan een kloecketongh het monfter weder-Jlaen ?

Eylaes het fpoock is dooft daer is geen[eggen aen.

Geen Gods-dienft ka de tnenfchoyt uyt den grave trecken
%

Geen vrient ka uyt denJlaep fyn dooden vrient verwecken

Wie eens hier uyt het vleefch de leftereyfe doet ,

Die is daer hy behoort , en daer hy blijven moet.

Degene die God vrcefen, fullen in dit exempel'

van de man na Gods herte een goede remedie vindêi

voor hare rou ende droefheyt : dan wy fullen even-

wel tot genoegen vandé curieufen lefer noch eenig(|i

andere hier by voegen.

<Anaxagoras op een fekeren tijt propooften voe

rende onder een deel van fijn goede vrienden, var!
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denafure ende eygenfchap van die dingen, krijght

onvoorfiens de weet dat fvn foon gheftorven was :

welcke droevige tijdinge wel een oogenblick fteute

het propooft van den Phiiofooph , maer hetfelve

terftont hervattende, ick wiftc we^feydehy., dat ïck

een fterftelijck menfche voo'rr-gebrachthadde.

Pericles een van degroótfte van Athenen . verlo-

ren hebbende in vier dage twee jonge ende feer be-

gaefde foonen,en liet daerom niet openbaerlijck

voor hetvolck te fpreken , ende dat metheteygen
wefen als te voren. Willen wy ghedient zvn met de

exempelen van de Romeynen : wie en faf hem niet

verwonderen in diergelijcke foorte van befoeckin-

genende verlies van kindere, over de wonderlijcke

ftantvaftigheyt van eenen Qtüntus Fahius , eenen
Horatius PulviUus, eenen Paulus JEmilius* eenen Cato

den ouden, ^h;*lnck men lefen kan m Pfatwchus ,

Valerius Maximuscnde andere.

Indien de üroefheyt onïtaet door verlies van
rijckdom, ftaet, eere ofte diergelijcke, deremedien
dieuytde redenen daer voor by-gebracht konnen
werden

, zijn voor eerft : Dat fulcke Droefheyt
'hertelt wert om dingen van kleyne ofte gcene
/vaerden. vVa'ftr den Rijckdom en grooten Staet

ïn is in hem ('elven niet, maer wert alleen ver-

leven door de opinie van de 'menfchen , de welcke
mdcrs nieten is als bedroch ende mifverftant, ghe-

iw leel tegen de nature, diehaer genoeght met wey-

li
igh , daer de opinie ende begcerlijckheyt onver-
idelijckis.

,o(
Den Menfche ter werelt komende , wert gevoede

va nde verfaer met logh alleen : ende kan bequame-

I

H lijck
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lijck ind'ander jaren fyn leven onderhouden met
water en broot, ende fulcxis volgens de Nature:
maer daer is vele van döen om te verfadigën eenen
vraet, ofte een die met onnaruerlijcken honger ghe-
queltis, die by de Medicijns Honts honger ghe-

noemt wert: een fieckte waër in men noyt gcnoegh
en heeft , maer hoe men meer eet, hoe men meer
eten wil ; alfoo oock en ftopt veel goét geé Gierig-

heyt, dan hoe men meer heeft, hoe men al meer
begeert. Sulck een perfoon dan is nimmermeer te

vreden ; ende al befadt hy de geheele werelt , foo

foude hy even-wel arm ende elLndigh zyn; want
het geluck beftaet in't genoegen. Het is een trcffe-

hjeke LelTe van Epicurm z Indien yemant geerne

rijck, geacht, ende oudt waer, dat hy dan niet foo

feeren foude trachtéyet byte doen tot fijnen njek-

dom , reputatie, jaren , als wel af te doen van fyne

begeerte. Want gewiiTelijckin die dingen , die daer

roeeft beftaen in opinie, foo heef. fuïck eenhet
meefte, die minfl: begeert. Een arm menfche die

weynigh heeft,en niet meer en begeert , is waerlijck

rijckeralsde grootfrè^Monarch, diedaer meynt dat

hy niet en heeft het gene hy wel foude ofte oock
konde hebben . ofte die hem daer in bedroeft, dat

hy niet meer hebben en kan. Voorwaer Socrates was
geluckiger, en hadde meer genoegen in fyn amioe-
de , als de rijekfte van Griecken- ant in al fij n fchat-

ten. Een ander Philofooph Diogenes woonde ineen
ton, ende hadde anders geen huylraet als, een lepel

daerhy water mede fchepren om te drincken : ende

eens fiende dat de kinderé het water met de handen
tiy t de reviere fchepten , wierp fijn lepel wech ,

(eg-

gend»,
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gende , De Nature heeft hier oock in verfien. Dit
is de man , die in fijn ton bleef fitten t als ai 'tvolck

liep om den. grooten Koningh tAlexander te gaen
fien, tot dat d^ felfde by hem quam, ende vraeghde
oftehyyet van hem begeerden; maer Diogmes en
begeerde niet van den Koningh , als dat hy hem de
fon die in fijn ton fcheen nier beletten en foude;

waerom d'omftaenders lacchende, feyde de Ko-
ningh : Waer ick Alexander niet, ick wilde Diogenes

wefen. Ariftides een grooc en vermaett Velt-overfté,

heeft mede den rijckdom foo veracht ; dat hy in een

ampt zijnde waer mede hy vele fchatten konde ver-

famcien, even-wel fóo arm gheftorvenis, dathy
naeulijcx foo veel na en liet om begravé te werden.

Ick foude vele ander exempelen lbo uyt Plutarcba,

als uyt de Romeynen konnen verhalen , dan wy
fiillen den lefer wijlen tot Valerius Maximm> die de

felfde verfamelt heeft in fijn vierde Boeck op het

derde ende vierde Capittel. Hadden fulcke wijfe

lieden ghemeent dat goetgoet was , fouden fy het

I foo veracht hebben ? Maer wat mogen wy doch den
naem van goet geven eë dingen, dat foo vergancke-
lijck is. Men feyt ghemeenlijck Koop-mans goet,

I

is ebbe en vloet, maer dit fpreeck-woort mach wel

;

verder getrocken werden. Want de Fortune,gelijck

Theophrafius feyde, en mickt foo naeu niet, ende

fchept dickwils haer genuchte in't wech-nemen van
:het gene, dat ghy met groote moeyten verkregen
[hebt, ende in het onverfiens berooven van ai het

werelts gheluck. Op een dingen dan, dat foo ver-*

|>anckelijck is , en behoort niemant fyn hert en fin-

jien te ftellé \ ende al verloor derijckfte ende mach-
H 2 tighfte
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tighfte van de werek al fvn goet , foo en is hy niet

wijs, indien hy daerom groot misbaer maeckt,
ofte hem daerom tot de doot toe quelt. Want hy
enverlieft niet dat hem eygentlijck toe-komt. Al
het goet van de wereh is ons maer geleent om we-
derom te geven, als het den grooten uyt-deelder

hierboveii belieft. Wat reden ïffer dan, om ons
foo feer te bedroeven , als hy weder-eyft 't gene, dat

hy ons te voren gbeleent hadde ? Ick weet nu niet

van wat Phüofooph ick gelefen hebbe dai hy ver-

ftaen hebbende dat fyn goet op zee verongeluckt

was
,
feyde , nu fie ick wel , wil God hebben dat ick

op mijn gemack ftudere ; jae een ander , om dat hy
fulex met minder verhinderinghe loude konnen
doen , wierp al fyn goet in de zee.

Al het felfde kan mede te paffe komen voor de

gene die haer quellen, ofte om datfe tot eer ende
ftaet niet en konnen gheraken , ofte om datle door
veranderingh van het kuffen gherocht zijn. Datter

veel met lof ende eere gheleeft hebben , londer

ftaet ofte officie; dat de hooghfte ftaten de lofte

fcyn , ende hoe men hooger klimt , hoe men laeger

vallen kan. Sulcx heeft de Poëet CUudianus leer

^ wel ghefeyt:

Daer zynder menighmael die wérden hoogh verheven t

Om als haer valgenaeckt een meerderJlagh te geven •

Datter inde werelt niet en is dat fekeren vaft

gaet: ende dat in de Fortune niet geftadigh is, als de

ongeftadigheyt. Croefus den Koningh van Lvdien,

Folycrates dé Tyran van Samos , dérijeken Rorneyn
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Ctajfxs, den grooten Pompeius, den ftrijtbaren Ctfar

komen hier toe exempel dienen. Ts niet den grooré

Koningh van Vrancnjck op onfetijt infyn caroffe

vermoort, een ander uyt fyn landt verjaeght ? Den
Advocaet Bamevelt , die hier te lande by-nae

ai een doen en laten was , heeft hy niet in fynen

hoogen ouderdom , den kromme nals moeten uyt-

ftrecken om fyn kael ende af-geflooft hooft van de

beul te laten af-houwen ? Daer ley t de groote itaet*

Voor het laetfte,foo dient voor diergelijcke queU
lingen, dat men den geeft af-treckt van de droevige

ghedachten, ende ghenuchelijcke endeaengename
dingen voorde dagh brenght; welcke remedie goet

is voor alderhande öroefheyt, foo uytin- wendige
als uyt-wendige oorfaken gefprotcn zijnde. Want
gelijckeen Griec* Poëet wel feydt, Vooreen lïeck

gemoet isde praet een Medicijne. Het foet accoorc

van fingen»ende opmftrumenten fpelen heeft mede,

groote kracht om alle Dioefheyt te verioeten ende
iet hert te verheugen dat met quellinge beladen is.

Alioo lefen wy inde H. Schrif ure van dé Koningh
Saul

t dat wanneer hy metfwaermoedighcyt bevan-
gen, jae van dé boofen geett gequelt werde,cerftonc

Jaeffenisende verlichtinge bevoelden , als David de
harpe in de hant nam , ende voor hem (peelde. Het
felve leien wy by Plutarchum van Pythagoras y dat als

hy fijn gemoet wilde in ruue (tellen , ende van alle

pntroeringen bevrijden, de Mufijck by de hmdt
ïam. Dan een recht God-vreefende Ziele kan den
neeftétrooft fcheppéin het leien van Gods woort,

Iwaer den rechten ende waren trooft voor een be-

laeuthert te vinden is : ten zy (ghelijck dickwüs

H 3 ghe-
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gbcbeurc) eenige menfchen van fwacke herffenen

door te veel leien in defe fwaermoedigheyt verval-

len waren.

Ick en kan niet na-laten te beduyté rnet de alder-

wijfte vermaninge ( na myn oordeel ) van de Phi-

lofooph Epitfetus, met welcke hy fyn noyt genoegh
gheprefen Hant-boecxken aldus aen-vanght: Van

alle dingen fyn fommige in onfe macht» fommige
„ niet. In onfe macht zijn de opinie, het begeren,

5, ofte niet begeren, ende korteiijck al 't gene vvy

„doen. Maerin onfe macht en hebben wyniet,

„het Lichaem
, Geit, Eer, Heerfchappije , ende

„ korteiijck al 'r gene vvy felve niet en doen. Nu
„de dingen die in onfe macht zijn, zijn vry van

„ Naturen, ende en konnen van niemant belet ofte

„ verftoort werden. Maer die buyten onfe macht
zijn , zijn beletfel ende verhinderingh onderwor-

„ pen : Daerom fal men letten, dat men de dingé die

„ buyten onfe macht zijn niet voor vryeen rekent >

„ ende vreemde voor eygene : want (ulex doende,

„ fal menaltijt ontdek, bedroeft, ende buyten raet

„ ftaen. Maerin dien mé alleen voor eygen rekent

„ 'l gene dat eygen is , ende in onfe macht ftaet , en

„ vreemt voor vreemt hout, foo fal men van nie-

„ mant bedwongen ofte belet werden, niemant be-

„ fchadigen, ofte felver in eenige fchade ofe droef.

„ heyt vervallen. Komter yeraant te fterven van

onfe vrienden , men fal dencken dat hy fterffelijck

was, ende dat, hem in't leven te houden buyten
onfe macht was , ende fóo voort in andere faken,

die ons tot onmatige Droefhey t Joude konnen ver-

wecken •

Dus
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Dus verre hebben wy meeft ghefproken van de

Remedien, om de Droefheyc van uyt-wendighe

oorlaken te ghenelen. De in-wendige hebben wy
gefeyt te kom! uytgroote vergaderingh van fwaer-

modige vochtigheden, de welcke ghelijckfe feer

verfcheyde dampen in deherffenen doen op-ftijgen

na de verfcheyden complexie van de rnet fchen, die

daer mede ghequek zijn; aHbo wercken fy oockop
verfcheyde manieren in de herffenen, ende veroor-

faken diverfche vreemde in-beeldinge , endefotte

imaginatien. Soo fïet men dagelijcxden eenen hier

vandrolligh endeghenucheh)ck zijn , den anderen
droevigh ende benaeut , den eenen ftü, den anderen

rafende. Hn men moet hem niet verwonderen dat

de dampen van eender-hande humeur, als is de me-
J.incholiicke , foo verfcheyde werckingen vero^r-

faeckt
,
dewijl dat ten deele mede komt van de ver-

fcheyden difpofit ie ende getemperthey t van de gene
die daer mede befmet zvn. Alfoo fien wy dat den
dronck mede verlch l ydenrlijck werekt, ende dat dc
gene die te veel ghedroncken hebben

,
verfcheyden

zijn van wefen. Want den dronck doet den eenen
krijten , den andere lachen ; maeckt den eené ftora

,

den anderen pratende ; deneenen ftil en itaügh,den

anderen rafende en tierende ; den eenen luftigh en
vrolijck , den anderen flaende en vechtende. Het
felfde heeft plaets in defe Pafiie, dewijleeven gelijck

iommige wijnen ilerck zijn , fommige fu mengende
fchadelijck, ende die iichtelijckerin'c hooft trecken
als andere; alfoo zijnder oock verfcheyde foorcen

van melancholijcke humeuren , onder welcke de
(vvarte gaidealder-quaetfteis, om dat hare dampen

H 4 de



izo DEN SCHAT DER
de herffenen alder-meeft krencken.

Degenefinge van defe melancholie en quellinge

moet verfcheyden wefen , van de voorgatnde, daer

wy nu af-gefproken hebben. Want alfoo den {par-

ten ende melancholijcken humeur de eerfteende

principaelfte ooifaeck is, foo moet den (elven be-

quamelijck door fyroop van appclé, violen, buglos,

duyve-kervel,epuhymum ,ofte diergelijcke bereyt

zijnde, gepurgeert werden met fene-bladeren,fwat t-

mel-kruyt, confc&ie Fïamech, ofte andere, nae
gelegenthey t van laken , ende ad\ i)s van den Medi-
cijn , die men dan moet raet vragen. Want onfe

meeningh is niet om hier te verhalen, al wat dienen
kan tot genefinge vande melanchohjcke fieckte de-

wijl dat aen-gaet een ander deel der Medicijne,ende

niet de Hygieine, die hier alleen verhandelt werr.

Maer ickial alleen vooreen principael remedie feg-

gen,dat dewijl al hier de imaginatie ofte in-beeldin-

ghe gequetit , ende bedorven is , de felfde het wir is,

daer men na fchieten moet : te weten, om de felfde

te bedriegen , en in alle manieren te pooien fulcke

quade gedachten uyt het hooft te fteken , het welck
vereyfcht een gaeu ende eervaren Medicijn.

Een die meende dat hy een neus had als een em-
mer , werde van de fotte ïn-beeldinge gheneferi s als

men hem groote ftucké oflen lever rontom de neus

hiel , endede felve al of-fnijdende hem met dé rugh

van't mes wat feer dede, ende het aenhcht bebloet

maeckte: hy fiende de groote ftucken die men af-

gefneden hadde, ende niet anders wetende of het

was van fy nen neus ,
quam weder tot fyn finnen

,

ende liet fyn malle grillen varen.

Alfoo
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Alfoo oock een die hem vaft inbeelden dat hy
een (lange in de maegh hadde , werde ghenefen

dooreen fpough-dranck, daer hy af braeckce in

een becken , daer re voren een flange ïn-gedaen

was, ende dar men hem wijfmaeckte, dat hy die

quijt gheworden was.

Vooreen die meende dat hy geen hooft en hadt,

liet den Do&or een hoet van loot maké , daer door
hy klaeghde , dat het hem te fwaer op 't hooft was

,

endealioogewaer werde een hooft te hebben .

Een die hem voor liet ftaen, dat hy dootwas,
ende overfulcxniet eten wilde, ende al eenige dagen
gevaft hadde , werde aen tafel gebracht door eenige

die men m witte hemden aen een kant vande kamer
liet fitten eten, waer door hy vragende wat dat voor
volck was , wert gheantwoort , dat het dooden wa-
ren , ende dat het de maniere was dat de dooden
oock aten, het welckhy doen mede na-volghde.

Men fiet dickwils dat dufdanige Melancholijcke
menfehen eenige wijfe propoofté fpreken, daer fy

,

gefont zynde, niet eens om gedacht (ouden hebben,
iSulcx vertelt Do&or Huarte

}
m fyn Spaenich boecx-

ken van'ionderfoeckder verftandé, van een Pagie ,

van wiens ghencfinge den Do&oor noch van fyn
;heer , noch van de patiënt geen grooten danck en
had. Want in fyn raferny konde hy met groot ver-
bant van regeringh , ende ander hooge laké wijffe-

ijck fpreken, daer hy ghenefen zijnde den ouden
cnecht werde. En ick

,
feyde hy , die te voren de

;rootfte in-beddinghe vandewerelt hadde, ende
neenden dat ick (oo grooten heerwas, dat al de
Coningen myn leen-maunen waren, \:enfcheelden

H s niet,



122 DEN SC H.A T DER
niet,al en waft nietwaer, dewijl ick my dat als waer
liet voorftaen , cndeoock foo veel vermaecks daer

in hadde, al of het wacr geweeft hadde: *c welck nu
foo veel te erger is

,
my bevindende in der waerhey:

een armen pagie 5 ende dat ick wederom lal moeten
dienen den genen , die ick duerende mijn (ieckte

niet vooreen lackey foude begeert hebben. Van
diergelijcke fpreeckt de Poëet Horatius in fynen
tweeden brief van't tweede boeckc

Indien ick eenigh foet uyt dwaesheyt mocht genieten ,

I Jck woude liever geck by al da wtrelt hitten ,

Als wijs en treurigh zyn. Datr is een man geweeft

Van men men wonder hoort, en vreemde dingen keft :

l<!ufagh hy n%:r het fcheen) gedans en kamer-[pelen 9

En hoorde foct geluyt , en fangh van helle kelen
\

Maerjchoon al is demm in defe raferij ,

Noch is by niet-te-min van quetde parten vry .

Hy dede niemant quaet
y en van fyn loffe vlagen

'En kond: niet een menfeh met recht ofreden klagen

,

Wie dat hem immerfagh, ofveel ontrent h:m quam
Niet een die quaet onthael ofeenigh leet vernam.

IsAaer defen onverlet een van de naefte magen ,

( Die in foo goede vrient geen dwa.shcyt wou verdragen
,

Vermits het veemt geraes hem byfter tegen was,)

Bequam een medecijn die hem de key genas .

lAaer als hem dit gewoel was uyt het hooft genomen ,

En da- hy wederom gefontheyt ha d bekomen
,

Doen w is de man ontfldt , en byfter feer geftcort %

Engaffyn naefte bloet al menigh bitter woort.

Wat gtngh de vrienden aen mijn breyn te leggen qHellen*

Omjuyft nae harenfin dit hooft te willen ftcllen ?
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'Kjn dtde niemant leet , maer wasgeduerighfoet ,

Nu lijd' ick oock verdriet gelijck een ander doet .

"Men heeft myquaet ged*en% men heeft my niet genefen 9

Jck wenfte noch te zyn gelijck ick plagh te wefen ,

lek was (hoe dtttet gingh) geruft en wonder bly
,

VJaerom dan we(h-geja?ght rnyn fotte d'wepery

Voorwaer dat ghy beftont en zyn maer viffe-vafen %

Wat roerdei eerAgh menfeh ofmy deJinnenrafen ?

Wat had ick doch te doen ontrent een medectjn f

lek heb verftants gencegh mach ick maer vrolick zijn*

Wy fouden vele andere exempelen hier konnen.
bv-brengen, oock hoe dat wy-eenige falutifer*& pi*

fraude genefen hebben, maer alfoo het ondienitigh

foudezijn, in dien fulcke perfoonen dat van haer
felven hier quamen te lefen , foo Tullen wy 'c hier by
laren , ende dit Capittel van de Droefheyt hier

mede eyndigen*

Van
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Van de Nijt.

Het III. Caputel.

ICk home tot denNijt , een van de flïmfte tochten,

Dieoyt met boos vergifop onU finnen wrochten ;

Daer is niet een gebreck of
1

treeft ten minften rx>at

Daer op het voor het volck een gront va onfchult vat.

Ve luft % al ijfe vayl , die kan haer rancken prij
r
en

Om datter joet vermaeck is uyt gewoon te tij(en ;

,
Degelt-fucht won gegront, ten mtnfttn na denfchijn,

Om in dm ouden dagh ingeen gebreck te zyn .

Macr
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Maer voor de fvparte Njjt en is niet eene reden

V/aerom (y in de borft van yemait dient geleden :

Sy is haer tyjen h^ul , en u>a>r een ander lacht

Daerfikt me dat hetfpooc va enckeldruck verfmachu

Wel zen dan ( wie ghy zyt) om defe pefi te mijden ,

Weeft treurigh daer men treurt, en blijde met den blijden,

Ghy mooght niet eengepcys befledm aen den nijt >

Soo gbj in eenigh deel ofmenfch, ofChriften zijt *

DE Nik is een Droefheyt, gelijck Arifioteles feyt,

i.Rhtt* 10. over eenigh goei oftegheiuck , niet

om dar dfeft nijdigen fulcx miltjmaerom dat het een

ander heeft, die hy benijt. En al ift dac het hem
(elven niet en fchaed, dat het fyn even-naeften wel-

gaet,foo en mach hy even-weUulcx niet verdragen.

Waeruvt genoeghfaemblijckt, dat het de boofte

ende ongeregelde Paflie van allen is, ende die nóch
reden , noch fondament en heeft, daer de andere

noch eenige fchijn hebben van reden, ift niet tor

vo' komen ontichuldinge, ten minften altijtwatom
te vei bloemen.

Voor de Droefheyt al is fy noch foo groot ende
över-looftende, hebben wy gefien datter geen reden

en orub<eeckt.

DeGterij^yt faltot haer onfchult voor-ftellen,

^attc-r ni<j
i ellendige* , bdchaetiidér , en verachte-

lijker is, ais atm te zijn; datter niet fraeyer is, als

niddelen te hebben 5 dac het Geldt alles vermach

,

mek die het heeft, 111 eere ende reputatie doet hou-
i n ; ende dat men tonder het lèlfde de deught van
ibcraelheyt niet en kanoeffenen: In'tkorte, dat
ie gene die geen gek en heeft , nergens wellekom en

is,
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is, ende gewefen wert daer niet te koop en is.

Voorde Eergierigheyt foude by-gebracht kon-
nen werden, dat het is een fpoor ende prickel tot

deught ende vromigheyt. Ghelijck Ahxmder de

Groote, nochionck zijnde * hoorende de vi&orien
vanfynen Vader Vhilip Koningh vanMacedonien
hem nieten plaghte verblijden, vreefende dat voor
hem niet over en foude fchieren , om eer ende lofte

behalen : Thetnifthocks mede nam foo ter herren de
vrome daden van den helt Miltiades, dat hy daer van
dagh noch nacht ruften en kondc. In'c korte, de

Eer-fucht ka door haer onfchult feg^é, hoe weynigh
wercx datter gemaeckt wert van degene die niette

feggen , ofte geen ftem in't Capittel én hebben , en-

de noch haer (elven noch hare vrienden en konnen
vorderen.

Het foude te langh vallen in 't befonder te verha-j

len , wat redenen dat elcke Padie voor den dagh kan

I

brengen, om haer onmatigheyt eé koleur te geven :|
Maer voorde Nijten iffer geen ter werelt te vindé,

voor defelve en is geen uyt-vlucht open. Sy en kam
haer in't minfte niet verantwoorden, als men haer

befchuldight te zijn de vuy lfte ende leelickfte van al

de Paflien , voor foo vele alle d'andere komen uyt

een fwackheyt der Nature, maer de Nijt alleen uyt

een loutere boosheyt van onfeneygen wil. Hierom
ift dat vele wel bekennen , dat fy yemant haten, om
dat men oock de quade haten kan. Maer niemant

en bekent dat hy benijt, alfooeen vroom ende wel-!

gefteltman niemanren benijt, gelijck feer welaen-!

gewefen wert van Plutarchus in fyn boeck van Haeij

en Nijt. Het welck de oorfaeck is, dat fommigej
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haer nijdigheyt verbloemen met den deck-mantel

van indignatie , al pfle maer qualijck en namen dat

eenige quade menfchen te feer ghevordert wierden.

Al (00 feyde by Lucianum Timen van Athenen, dien

grooten menfchen -hater niet recht uyt, dathy hem
eenigh hiel, en alle gefelfchap van menfchen fchou-

dc , om niet te fien het gheluck ende voorfpoet van

velen : maer daerom , feyde hy , om niet te (ien vele

boven haer verdienften geluckigb. Iae den aert van
de nndigeis foo vrecmt, fchrickelijck, jae duyvels

,

dathy hetgeluck van eé ander rekent fynongelück;

dat hy hem (elven bedroeft in de voorfpoet ende

blijdfchap van lyneven-naeften,hem veiblijt in des

felfs ongeluck ende tegenfpoet. Bion fiende een

nijdige bedroeft, ick en weet niet, feyde hy, of u wat
quaets , oft e een ander watgoets ontmoet is. Ende

!

hem volgende Tubliu$
y
de welcke, als hy Mutim een

1 feer nijdigh meniche buyten ghewoonte bedroeft

I fa^h, feer aerdigh feyde, Of Mutius heeft eenigh

I
ongeluck ghehadt, ofte een ander wat goets* Hoe

n kander yet.piibillicker ofte onrechtveerdigcr be-

ït dacht ofte gh
t
evonden werden, dan dat men nieten

a mach fien dat het eé ander wel gaet ? Wat ongeiijck

yt gefchict den nijdigen van de gene, die de Fortune
yt mede heeft ?

111 De Nijten fietnietaen , niet iflfrr dat hare wreet-
imheyt kan vermorwen, ofr? hare dulligheyt tegen

ml bonden. Ghelijckwyin Vadalus konnen fien , de
d welcke in groote achtinge zijnde om eenige nieuwe
dj gereken, die hy gevondé hadde, verhaeh by Vltnitês

ae i:n het fes-en-vijftighfte Capittel van fyn fevende

lij
!Boeck,als hy fagh dat me Talumom de felve konft

,

1% I

en-
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endefommige nieuwe inventien tot dé Hemel ver-

hief , vvert door de Nijt foo verre wech-geruckt,

dat niet tegenftaende hy fyn difcipel, ende Tuners

foon was, hem van een toren wierp . geiijck Paufa-

mas in Atticis betuyght. Dat is recht 't gene wy ghe-
|

meenlijck leggen , dat lieden van een neringh ma'-
j

kanderen veeltijts benijde. Hier over fyn de ver (Ten

fin Hefiodtês wel bekent, die aldus in'c Engels over-
l

;

ghefeizyn:

% potter tmutoteg a potter /

<©ne ^mrtiï tnuteö anotïjer /

% 23e<jger emulateS a J&egger/

^fingtng man b?ot(jer,

Maer wat fal menfeggen , datter een Keyfer ghe-

vonden is, die mede een werek-meefter, om de

uyt-nèmentheyt van fyn konfte, benijc heeft Dit
j

is den Kéyfer Tiberius. De welcke als te Roomen
een fraey Komtenaer een groote galerv die feer

helde met aerdige wetenfehap op-getecht hadde,
j

den man vvel befchonck, maer met eenen, ghehjck
j

den Griecxfchen Hiftory-fchnjver Dion be(chri]ft, I

in fyn 16. Boeck, uyt nijt hemde ftadtuyt-joegh. I

Iae als de felve door hope van gratie glas dat buy-
gen ende niet breken konde ( *c welck noch heden f-

daeghs onbekentis) voor den Keyfer ghemaeckti

hadde, is door fynen laft om-g^bracht ; ghelijck ai

Vöot Dion gelchreven is by Plimus in't fes-en-twin-

tighfte Capittel van fyn (es-en-dertighfte Boeck. {

Wat fal men dan veel goets van de Nijt konneri|! (

feggen , die lbo veel in haer is , de fraeye wereken , !

i ende
j

I!
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cn konfté weeh-neemt? Watfal mé veelgoetskon-

nen feggen van den Nijdigen , die daer lacht als een
arrder fchreyt j die fchreyt als een ander lachc ? Die
groeyen noch bloeyen kan, als hy fiet dat een ander

vet wort , die vet ende wel ghedaenis, als hy een

ander mager fiet ? Wat Tyrannen hebben oyt meer-
der torment konnen bedencken ? Is de Nijdige niet

fyn eygé beul ? De Poëten ventere van Prometheus,

dat den Arent hem de lever geftadigh af-knaeght:

maer de Nijdige doet dit fonder op-houdé aen fyn

felven. Want de Nijt verteert het rnerch uyt de

beenderen, liiyght , ghelijck een egel , het bloet

uyt de aderen , ende maeckt dien Volgende den
nijdigen mager, bleyck, ende foo ongedaen, dat

hy fchijnt een lichaem fonder leven te zijn, ende
dat uyt het graft ghekomen is. Maer defe pFaegh en
kan niet beter befchreven werden , dan als van den
Poëet Ovidids gedaen is 2. MetAm. 16.

Sy is van bleecke verw , en mager aen ie leden ,

Haer tanden zyn begaet metdnyfent vuyligheden ,

Haer borfl is groen gepleckt , door uyt-geborften gal9

En noyt enfcheptfe vreught als uyt een droefgeval •

Het fpoock isfa, der rujl9 en noyt gewoon teflapen f

Maer uyt een anders druck genegen vreught te rapen %

Het isfyn eygen leet , en voedt fyn eygen fmert ,

Verteertfyn innigh merch 9 en eet fyn eygen hert .

Seggen wy dan niet wel te recht dat Haet en Nijc
een quaet beeft is ? Hetqualijck varen aen lichaem
endegemoet, op dat ick nu niet en fpreke van de
grootefonde , behoort genoegh te wefen , om een

I yege-
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yegeüick re doen verfoeyé , ende af-keer te hebbea
van dees boofe ende onnamerlijcke plage.

De gene die van eë ander b -ni jt wert , en behoeft

hem geenfins daer in te quellcn, alloo het ghehjck
men gemeenüjck feyt, beter is benijt te werden, als I

beklaeght, endede ellende alleen geen nijten kent.

Het welck feer wel by dé Comedie-fchrijver Plautm
\

gefeyt wert Truculento

:

Al word* ick fcheon al feer benijt 9

Nochbm ick des van drurt bevrtjt : •

'KJheb liever dat het my g> beurt ,

^Alsdat myn hert in af-gunft treurt 9

Wam die benijt 9 fit in den druck ;

Maerdie benijt wert
, heeft gduck.

Men fchrijft dat Plato, als hy van fyne mede difci-
|

pu'en benijt werde,5Wa/*/wvraeghde, op wat ma- 1

nierchv hem van denijt foude konnen bevrij en. en 1

dar SWatocotantwoort gaf, Weeft gclijck Thtrfves. I

Het weickeen ongefchickt, en onbefchoft mentch
was , ghehjck blije kt uythèt gene Homerus van hem
vcihaelt. Diogenes feyde tegen de gene, die by hem

|
quam klagen over een die hem benijde, dat de befte

|
remedie was, om den nijdigen moede te maken , en |
hem over fvnen want te wreken, ahijt wel te doen , |
ende vromelijck inde deüght voort te gaen. En die

||

benijt wert mach hem in fyn lel vé verblijden ; alfoo I

hy gewaer wert , darter bv hem wat is, de nijt weer- II

dii>h. Du < er ftom Tverriftocles heel wel : de welcke '

noch jongh zynde
, lèyde noch niet met allen fraejs I

aengerecht te hebben, alfoo hy noch van niemanc i

benijt en werde. Van
\

Mm
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Van de Liefde.

Het I V. Capittel.

A/ffZ datJns wrder treckt 'otongemflefinnen

77 *'
'
W4yle lufi >

en onP"g'h minne»;
Achwaerder eemgh menfcb vervult inditg,breck
D*er werden metter daet de unjfl, lieden nek.

'

Hoer krachten
, haer verfimt , baerwel gefonde leden

D,e worden «f-gejlonft , die worden af gerede»

,

'Kenweet met
, mi)n vernuft, boemeni

%b ongeval
^edmrtgb eorffronck neemt uytdit eüendighm*l.

1 z Wat
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Wat raet voor 'defe plagh i foo haeft d*finnen hellen,

Om door hairftim bejagh u geeft te komen quellen>

Soo dienter op gepaft om dit vergifttgh kruyt

Te dempen eer bet groeyt % enfin x te rucken ufi .

Maervoelje door het qu&et ufmnen overlaften 9

Soogeeft u dan geheel tot biddtn , waken , maften ;

Dit is een boofe geeft dienimm r ojt en vlucht ,

Dan als men niet en eet % en tot den Heere jucht

.

DE Liefde en is niet anders , als een begeerte en-
j

de verlangen van 't gene ofte metter daet goet

is , ofte ons goet fchijnt te wcfen. De felfde aiffe van

de Reden geftiert wei t, foo ifle eerlijck , en prijfle-

lijck; maer alfle van de Reden verlaten is , foo en

ifle niet anders, als een quade begeerlijckheyt ; en

wertonderfcheyden na het gene daerfedooT gedre-
|

ven wert, Gier.Sorboli nelRitratto d* Amore % Confid, 2.

Chartonau i. livre de USageJJe , chap. Als lü cxeer
jj

cnde ftaet is, dan wertfe hergicnghey t genoemt : de I

liefde tot geit en goet , is de Gienghey t : tot vleefe-
j

lijcke vvelluft, is de gemeene Liefde. Sietdaerdrie I

wielen daer veel menfchen in verfmoren , drie pla-
|

gen en peflenvan't gene by onsis, Geeft, Lichaem, I

ende Goet: de wapenen van drie hooft-vyanden
j

van des menfchen ruft ende vvel-varen. de Duy vel , 31

het Vleefch, ende de Werelu Dele drie zijn voor-

vvaer de alder-gemeenfte Paffien, vvaerom oock !

den Apoftel in de felfde alles verdeelt heeft. Al wat

;

in de Werelns, is begeerlijckheyt der oogen, ofte
I

„ des vleefch, ofte op-geblafentheyt des levens. De
Eergierighey t , als geeftelijcke , is eelder en hooger

j

als d'andcr. Pe vvelluftige Liefde als natuerlijcker
j

( want l
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( want fy is oock in de beeften , in welcke de ander

niet gevonden en werden. Virg. 3* Georg*

Omneadtb genus interns hominumqueferarttmque
,

Et genus *quo-eum
,
pecudes

,
piB&qm volucres »

Jn fiériéts tgmmqtte munt: amor omnibus idem. )

is gemeenlijck flapper, en foo Iangh duerende niet.

De Giengheyt is de iotfte ende arghfte van a'len.

Wy fuiiendit Capittel beginnen van degene die de

gemeende is, ende den gemeenen naèm van Liefde

behouden heeft.

De oude Schriiventen hebbé tweederhande Venus

geftelt , de eene Vranie » een dochter van den Hemel
fonder Moeder*, de ander jonger, een dochter van

Iupiter ende Diane, met namen TnéviïvjfA®* öfte Al.

jgemeene. Wy kennen oock alfoo tweeder-hande
Liefde , kinderen van die twee Godinnen , een He-
melfche, ende een Gemeene. Van de Hemelfche
Liefde werc ons in de H. Schrift gheleert. Van de
Gemeene fullen wy hier fpreken , de welcke weder-
om eerlijck ende matigh is, ofte oneer lijck ende
ongeregelt: Deeerfteis goet , ende van God felve

lin-gefteit , waer door wy onfeneven-tiaeften, ende
linfonderheyt de man fyn vrou, de vrou haren man
moet lief hebben. .De ander isquaet ,ende maeckt
haer geheel meefter van den menich. Soo dat niet

(onder reden Chrifioval de Cajlilejo fyn amourcufc
wercken, in't Spaens getchre ven, aldus aenvanght:

tAmor duke y poderofo

No tepuedo re(ï/ltr
,

I 3 T acuer-
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Y acuerdo de me rendir y

Que defender me non ofo

Sm obligarme a morlr . ^

2" pues de nueftra pejfion

Eres abfoluto Rey
t

Mi penado coracort

Tornado ya de tu ley

Stgue tu fe y opinion .

Doy me per Jiervo y va/allo

De tu querer y poder , &c.

Ende niet alleen dat dele ongematighde Liefde dé
Menl'che tot iyn flave maeckt, is daer beneffens

oock fchadelijck foo aédc Ziele alsaë bet Lichaem,
ende brenght met eenen veel andere Pafïlen , ende
ongeruftheyt mede.Gelijck (eer wel van een longe-

lingh by dé plaeyfamen Comedie-lchrijver Flautus

aldus uyt-gedruckt weit Mercatore:

Wat is de liefde f wat de lufi

Als juchttn^ duchten
, J'onder ruft ;

Als groot verdriet* en kleyne vreught
,

Een rechte doolhof voor dejeught,

Een hoop % een waen y
een blyde druck ,

Een trLoft vermenght met ongeluck
,

Eenfchoon gelaet> maer enkelfchijn ,

Een droefvermaeck, eenfoetepijn $

Een dorftdie noytgelaeft en wert ,

Een voedfel voor een ydel hert y

Een homgh-raet vol enckel gal ,

Een deer'lick Jpel , een deftigh mal ,

Eenfpoockdat niemant feggen kan\

Maer 't is gtnoegh ickfcheyder van*

Dc
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TV beroemde Apoilonim Thyanatis gheïijck Vhilo-

jlratuslib. i.cap. 20. cndé uythem <Anu Verdier 2, de

divers isfons 26. bülchrijft, heeft dele ongeruftheyc

cndé oniltekheyc van de Liefde loo groot gheachc,

dat hy op een fekeren ujdt ge vraeght zijnde van de
Koningh van Öabylonien wac ftraffe een die op
overfpel mee een van fyn wijven betrapt was , ver-

dient hadde ; antwoorden , Hem het leven fchenC-

kende al laten beminnen, alfoo de LiefJe hem met-
ter njtgenoeghial ftraffen. Den Italiaenfché Poëet
Petrarcba Sekhrijft de ongeruftheyt, enttnjdende
Paffien van de Liefde niet qualijck

:

lAmor ctiincendeïl c&r d'ardmte geh,

Dt gelat a, paura il tien. coflretto

,

E c[uaï fia pilt fa dohbio alT inteüetto ,

Lafperanza 0 il timor , la fiAmmA , 0 il gelo*

Dewijl dan de ongeregelde Liefde dé oorfpronck
is van foo veel angft ende oiuuft , endeghelijck een
wortel daer lbo veelongeregehhedê uyt-fpruyten,

foo en ift niet vreemt datfe boven ander onroenn-
gen des Gemoets met verfcheyden onweder onfen
Geeft endeLichaemontltellen. Sy ift,de welckede
(innen alfoo beroerr, datfe oock de al Jerwi, te Lie-

den lot maeckt , foo dat men van foodanige 'eggen
mach , 't g.:ne Dzmodocus feyde

( xAriftot* 6. Ethic.

vaii de Miiefiers, Zijnfenjet loc, ly doen ten. min-
ften j dat de (btten doen :

Luyden die minnen
,

Hebben geen finnen.

1 4 Soo
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Soo fchrijft den Italiaenfchen Arioflo van fynen

CrUndo , dat die te voren wijs was , door liefde uyt-

finnigh vverde :

Diro d' Orlando in un medefmo tratto ,

Cofa non detta in proa mai , ne in rima\

Che per amor veme in furor, e matt$

D'hhom , che fi [aggio era fltmato prima.

De Vadervan dé Keyfer Vitettim*
(
geüjck Sueto-

tiifis betuyght ) anders een fraey man zynde,was ioo

ver l ot opeen feker meyt, dathy met haer fpeeckfel

onder honigh gemenght, nietiiït héymclijck^aer
in'topenbaeralle-daegh fyn aderen, ende kele voor
een remedie beftreeck

$ fonder hem eens te ontfien

voor de fchandt van 't volck

.

Nugheüjck defe Paflïe de fraeyfte geeften haer

verftant beneemt , endedickvvils (oo verre brenght

door wanhope, dat fy haer felven te kort doen : lbo

veroorfaecktfe oock dickwils verfcheydé ongefont-

heyt in het Lichaem. Wantalfoode amouretifen

altijt dencken op degene die fy lief hebben, ende
dat haer finnen daer geftadigh op fpelen,foo trecken

fy de natuerlijcke wermte van de maegh , die den
koftal daer moet verteeren , na de herffenen , ende
alfoofy oock niet en flapenende dagh noch nacht

|

ruften hebben ,foo vergaderen fy veel rauwe hu-
|

meuren in'c Jichaem : de weicke daer nae de aderen 1

komen te verftoppen, ende het aengeficht bleyck

,

bol , ende ongecUé makë. Waer van de amoureufe
j

Canace klaeght by Ovidmm met defe woorden

:

Het dertel Venm hint dat is een menfehen plager
,

Bet maeckt de wangen bleyck , deganj'che kden mager,

.
~ Bei
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Beneemt den foetenjlaep, verhindert etensluft,

En mwckt aen alle kant de finnen ongerufi.

In fomma die te voren wel te pas ende gefont wa-
ren, wetthetbloet

(
gelijck Theocritus fpreeckr ) als

van een egel uyt-gefogen , ende werden fclvevol

van Tucht ende ongefontheyt.

Dit zijn de vruchten , die het Lichaem ende de

Ziele trecken uyt fulcke Liefde : waer van wy nu
oock. totfpiegel van een ander fomm ïge exempe-
len lullen verhalen.

De Poëten, die ghewent zijn onder hetdecfelvan

hare fabulen de waerheyt ende goede leeringen te

verbergen , ftellen ons voor haren grooren God
lupiter, die hem door de Liefde foo verreliet ver-

voeren , dat hy alle fyn majefteyt aen een zijde (lel-

lende , hem moft veranderen in een fatyr, ftier,

gout, fwaen
,
arent, ende fyn hemelfche gedaente

in een beeft verkleeden , om fynenonkuyfchen luft

meteen mocy meysjen te boeten. Dit vvert leven-

digh aen-geroert van den amoureufen Poëet, 2.

Metam. daer hy befchrijft hoe dat lupiter indeghe-
daente van een ftier by Europa quam ;

De groote wrelt~vorft> de Vader van de Goden
,

Die al watyemant fin , hout endtrfyn geboden
,

Om mens bevel alleen , nanneer hy maer en wilt^

De lucht infiuckenfcheurt, en al hetaertrijck drilt >

Hy die met blicxemJlaet geheele Kj>ninghrijcken
9

Dieloeyt gelijck een os , en wil een fi
v
ier geileken ,

Die [peelt ontrent het vee
t en huppeltin hetgroen^

Gelijck een jppeeligh kalfofgeyk boeken doe» .

1 3 Siet
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Siet xspat een felfaem divch ! in eer te zyv verhevea

,

TLn aen het minne-fpel definnen op te geven
,

En veil niet t Ja men gaen : ten he fi oock geewn vfd
;

Geduihtbeyt is geftrengh , en liefd* vetl te maL

De Koningb Salomon, wien God foo begaéft had-
de, dat hy in de werelt was een mirakel van wijf-

heyt , werde foo verre door de Liefde der vrouwen
verleyt, ende verviel toe fulcken onkuysheyr, dat

hy feven honden: wijven, ende drie hondert by-
wijvenhadde, ende door de felvc hem oock mee de

grouwelijcke fonde der afgoderije verliep.

Wie iffer die wat nader dit exempel iniiende, en-
de overleggende de grove feylen ende fottigheden

van de wij fte der werelt begaen, nieten falloecken

God te bidden, dat hy hem wil bewaren voor het

foet aen-locken van defe boofe pl.aegh ?

Wil men fien hoe dat onder de Hcydené d'alder-

grootfte ende verftandighfte ghebeten zijn van dit

fenijn, wy hebb.-n een levend exempel in Marcus
Antonim

% een man van groot vernuft, ende rijp

oordeel , als gebfeken heeft by alle de vrome daden
by hem uyt-gevoert, doé hy de helft va het Room-
fche rijck onder hem hadde. Maer na dat hy met de

liefde van Cleopatra befoecelt was , werde hy licht,

onachtfaem , ende onbedacht in al fyn raetflagen ,

ende en rechte na die tijt niet aen dat prijs waerdigh

was. Want (yné geeft ftorf in hem om tegaen levé

in'e Lichaem van i'y n beminde, ende fyn finnen wa-
ren foo betoovert , dat fonder eenige Ichaemte ofte

fchande, ofte oock hec petijckel , dat hy liep, te

vreefeu i niet en dacht ofte en fprack, als van fyn

Cl*-
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CUopatra> ghelijck Tlutarcbus datverhaek indebe-
fchnjvinge van fyn leven. Maer wac ende op'i left ?

droevigh ende beklacghli)ck vooralle beyde* Want
verwonnen zijnde van ^Auguftm ftack hy fijn (elven

'thertaf , ende fy brachihac i lei ven niet vergif om.
Het exempel van Samfon, en van Hercules is genoegh

bekent. Pbil!is % Ipbis y Bamon^ Sappho , Biblis,Calluce,

Fhtdra iTtmagoras, Cilice, die aiJe uyt ooriake van

Liefde haer leven verkort hebben, fullen wy voor-

by gaen , om eenige exempelen te verhalen die on-
trent enfentijt gelchiet zijn.

Eenfeker Hertogh in Italien rijdende te Pavia

overeen brugge, fpranckom een vryfters wille» die

hy feerlief hadde , met peerc met al van boven in

een diepe wijde revier, (onder eenste ontfiende

iekere doot.

Een jongh fraey Francais Heer amoureus van de

Infante van Mantua , ende van haer oock bemint,
aen de welcke hy door mifverftant gegeven hadde
een vergiftigen appel ( die hem vereert was om daer

mede vergeven te werden ) fiende dat d'I nfante , die

hem op-gegeten hadde op haeruytterfte lagh, over-

vallen met doodelijckedroetheyt, en om vergiffe-

nis biddende , derf eerft in de armen van d'Infanro»

fynen afem verftickt zijnde, ende de natuerlijcke

wermt uyt-gebluft, door de over groote droefheyt.
Sy volghden hem terftom nae ; maer het amoureus
fenijn was krachtiger , ende hadt eerder fyn werek
ghedaen, als het ander. Een vaft teyeken van het

dapper gewelt van dees doodeli jeke Padie.
Het (elfde betuygt oock de Hiftorie van eé jongh

Ridder, genaemt Eurialvs, de welcke den Keyier

Sigifr
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Sigifmond in Italien volgende, werde te Siena verlicft

opeen dochter van deftadt, met namen Lucretia,

begaefc met fulcke fchoonheyt , datfe van vekn
geheeten werde te tweede Venus. Defe jonge doch-
ter was nier minder ghefint op den felfden EurUlus ,

diemede uyrter-maten fchoon,ende galiardwas.
Het vier van liefde branden aen d'een ende d'ander

zyde , het welck niet en konde gelift werden , dan
met het gebruyek van de Liefde. Maer gelijctk men
fiet , dat een weynigh water , daer een Smit het vier

van fyn fmits al-te- met mede befprenght , dient om
het felve meerder te doen branden, in plaetfe van
uytte bluffen: foo geviel het oock aë defe twee ge-
lieven. Want na de verfamelinge werde de vlamme'
foo vermeerdert, dat Eurialus genootfaeckt zijnde

door het vertreck van den Keyfer, hem te volgen,
endeeen droevigh af-fcheyt te nemer? van fyn lieve

Lucntia t fy foo grooré rou ende fwarigheyt ftelden,

dat her ghevvelt van de droefheyt haer in weynigh
uren dede ftervcn : ende hy hoorendedie droevige

tijdinge, foude den felven vvegh gegaen hebben

,

fonder de vettrooftinghe, die hy kreegh van fyne .

vrienden. Hy leefden even-wel daer nae altijt in
!

groote droefheyt, fonder dat men hem oyt fagh
|

lacchen, ofte vrolick zijn .

En om niet over de bergen te blijven, gheleden
j

ontrent veertigh jaren, een braef ende moedigh
jonghman van Gorcum fittende by de gene die hy

j

Jangeop goede hoop gevrijt hadde, ende niet kon-
nende op haer verwerven , doorftack fyn felven in i

fiaer regenwoordigheyr.

, Eh als ofhet niet genoegh en was , datdc V rou-

wen I
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wen ons met haer loddérlijck gericht, cnde goede
gratiën aldus verblinden , ende van ons verftanc be-

roofden : foo zijn fornmige noch hier in verder ghe-

treden,haerfelven over onfen wille ganfch meefter

makende, met minne-kruyt $ ende ander toverijen,

ons in flavernije van haer Liefde treckende ; het

welck in plaerfe van de Liefde , dick wils dulligheyt,

ende de doot fel ve veroorfaeckt.

Den Keyfer Caius Caligula is een minne-drancx-

ken hem van fyn Viou m-gegeven, foo qualijck

bekomen , dat hy na die rijdt noytaen geeft [ noch
aen lichaem gefont was ;

maeraltijt key bleef: foo

dar een tovenaerfter, feyt lofephus 19. Aht* de ghe-

heele vverelr veel verdriets aenged*ei: heeft,

Cornelius Gallus, tentijde van dé Key ktAuguflm ,

Gouverneur van Egyprcn vvert door diergehjck

drancxken heelrafende , ende buyten weften.

De Poëet Lucreüus is op den felfden wegh in fulo*

ken rafernije gerocht , dat hy fyn lel ven doorftack.

Behalven al quaet datdees minne-diancken,
ende ander onbehoorlncke middelen doen in de
gene diefe in-neemt:foo zijnfe oock voor de Liefde

ganfch onnut, ende van geender kracht. Circedc

vermaerde tovereflo kondewei, naehet fchnjven
van Homerus , ende andere Poëten , de gefellen van

Vlyjfes in verekens veranderen , maer met geene
toverijen Vlyffem felve tot hare liefde trecken. Medea
en hadt mede geen macht om met al haer konlt

eens te beletten, dat fy van lafon niet verlaten en
iwcrde. Een yegehjck neme dan aen de lede , die

;

hier over van onfen Poëet gegeven wert in'c vijfde

ideel van't Houweli|ck

:

Kp$m
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Koom fegh ons of het dient de menfchen aen geraden

Door wortds , felfaem kruyt , door onbekende zaden 9

Ofand r vretmt gtheym ; eenflaeuwen minne-brant

Te brengen tot de kracht van haren eerflen ftant *

Hier op ten kleyn bericht : Na vlytigh onderfoecken

En van den ouden tift en van de nieuwe boecken ,

En word' ick niet gevvaer dat loofoffelfaem gras

Op oorfaeck tot.begin van rechte liefde was%

Veel die in waren ernfi van defen handel [chrijven ,

Verachten du bejagh als klap van oude wijven :

Enfeggen dat het moes dat menigh vryer brout

Geen liefde baren kan, geen haet en weder -hout •

Een ander wil het kruyt dat minne kan verwecken ,

Begraven in der nacht , en voor de menfche decken :

Geltjck men voor het volck van geen vergifen fchrtjft ,

Dat kleynekinders doofden uyt demoeder drijft.

Wie heeft fïch immermeer voor defen onderwonden

He trecken foete min uyt defe loofe vonden ,

Die naer een korten tijtgeen klachten heeft gedaen

Een fake vol gevaerie hebben onderftaen ?

De vis diegiftigh aes heeft in het li/fgefogen 9

Wort naer men wilt gefoolt , en daer men wilt getogen :

Maer als men defe vangh aen gaft ofvrienden biet,

Soo dientfe voor de mont ofvoor de mage niet «

Alsyemant is vergift door loofe minne-drancken ,

Hyfchjjnt gemaeckt te zijn tot enckel Venus-jancken
;

Maer veeltijtsfeylt de geeft , foo dat hy niet en kan
Vervullen , daer het dient , de plichten van den man.

Al die met open keel hen geven om te drincken

Watfotte liefde menght y wat Circe plagh te fchencken,

Syn defen (onder geeft , getyck een deufigh fwijn ,

Soo datfe tot den buyck alleen genegen zijn •
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len vstn hst geeftigh vokk die met geleerde dichten

Qingh fieren fjnen tyt
,
en inhet duyfier lichten ,

Verviel in dweperij om dm [yn 'jonge vrost

hem door een minne-dranck tot minne trecken xcou

Hier door is
(
foo men hout

)
Caligula bedorven ,

Lticuüus mi geteert >Silvanus mal g^ftorven 9

Hier door hetft menigh wiff, al jcheen de lu
f
'de groot

,

Voor onbedachte fucht een luve man gedoot .

Diesijfe op-^evoljht dat *U> goede wetten

Haer ifg n dtt b.dtogh met harde flraffen fetien ;

Soodtt h t jonghfte recht met al den cud*n tijt

Geen liefXe-rancken duit, geen minne drancken Itjt

.

Soo fielt dm lidver v *ft dat O'idrt echte luyden

Eenfoet en h<us gelaet is boven alle kruydeti ,

En dutter niet een gras in bofch ofheyden vpafi

Vat beter op detroü als reyy.e liefde pafl.

Het recht lier yder toe door foet en aerdigh jocken

Door minne door geJult ma 'kandtr a*n te locken
,

Ma?r gunft te w eken cp dier vaere :pokertj

In flaet g<en ech'e volcb > geen ;onge lieden vry •

Wie ha een s m'nföè hert door kruyt ofdranckè buygen f

Wie kand^r fo te min uyt harde wortels fuygen?

Pluck ty fiootK me ighi ond r tert> al n aje mengen konU

De befte minne-dranck da^ is een henfche mont .

(

Philips de Grieckje vorfl , was op een tijt bevangen

Met luften rmnne-druck , met duy Cent herte prangen ,

Niet op een groote vrou z oor Princen op-gevoet
;

Wet is eenftchte m&eght die h m dj pïjne doet .

dicht op bzren naem
, fem ioaer moye dingen,

Hy doet me (l allz nacht voor hare venftersfingen ,

Hyft op h*tr en loert by naefl den gunfchen dagh 9

ln%
t korte

t m*lgcnoigh t geleek een vryet plagh #
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Het bófis hem een walgh en al de groote mouwen ,

Hy ml eenJlechte kap, hy wil een engen bouwen »

Hyprijft niet als hy pUgh een vaft en hoofs getoet
,

Om dat het fedi%h oogh de maeghden beterftaet .

Dit heeft de koningin gexpeldighfeergefpeten 9

Te meer , om dat hetJiuck was o ver al geweten ,

Geenftaep en komt haer ae,geen honger, gel vermaeck,

Soo ganfch is haer de borftge[wollen van di wraeck.

En, nademael de Faem Het over al verluyden
;

Dat hem de liefde quam uyt vreemde tover-kruyden,

Soo heeftfe door beleyt haerfaken foo geftel t ,

Datfy haer vyandin eens kreeghin haer gewelt .

De gramme Koningin met yver aen-gefteken ,

I; uytter-mtten graegh om haer te mogen wreken ,

Sy laet haerfmnen gaen door alderhand* pijn,

Die fel en boven al oock leelick mochten zijn

Sy is te mael verweet , en op de maeghtgebeten ,

Enfchynt oock ingepeys haer op te (uilen eten r

Sy vvrockt in haren geeft , fy vraeghteu over-al

Hoefyde jonge mught ten vollen plagen faf.

Nu vvenftfe ( foo het fchijnt) haer oogen uyt te plucken 9

Haer ooren > haren neus , haer wangen af te rucken ,

Haer lippen metgewelt tefcheuren van den mont,

J.n al wat eeniohft.n haer welen aerdigh (lont .

Dan fchijntfe ganfch het vel haer af te willen ftroopen,

En metgesmolten loot daer op te laten droopen ,

Sy wenft haer wel de doot , maer uyt een wreede fpiji

Soo wilfemet de doot haer hvuien in de ttjt .

By wijlen gaetfe facht t
en fonder haer tefchenden9

Meynt dat het beter is haer uyt het lant te fenden ,

Ofwel tefluyten op ineeniqh diep gebou
9

Daer nimmer gulde fon ofmamfchjjnenfou i

Na\
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Hoe tnerngh vvreet gep'ys
fy

laetfe voor baer fetten f

En gaet in grooten ernft op baer gedaente letten ,

Sy fpreeckt hoer bitter aen
t
en vraeght haer alle dingh

9

Van wener enwisfe vvas,> en watter omme-gingh.

De maeght bsricbt Me- vrou meifoo becptame reden ,

Metfoo een foet gelaét en aengmame feien ,

Met foo een fedigh oogh^dat op dsnjlamden voet

De Koningin betoomt heter ongetoomde moet .

lek [ie nu watter zy van defe mailt rancken

De narrefpokery , van vijfe minne- drancken
y

lek vinda (feyt de vrou) ick vinde metter daM 9

Dat al de liefde-gift iseetckel kinder-fraet .

Hen is geenjlim b
:
-4rogb

?
geen kmfie van befweeren ,

JDat u t beleefde mzeght, van Prtncen doet begeeren >

Hhrisgeen tover-kraebt , geen lift ofloofe vont.

Al wat de Koninghtreckt^ dat is h foete mmt
Hier was het dat de loop van hare gramfchapfltlde*

De maeght gingh uyt bet bof , en reyfde daerfe wilde 9

En niemant doet baer leet , enfiet nae defefaeck

S&> liet de koningin den Kpniagh fyn vermaeck .

Laet drancken
, jonge vrou , laet alle rancken varen ,

En fooje middel foeckt om recht te mogen paren

Jn vaft gegrondefucbt ,
gaet beter wegen in>

Ksopt gunfi met uvvegunft > en min om enckel mm\
Soo doendeftilje beft u vveder-paer belefen ,

De rechte minne-dranck dat is een eerbaer vvefen\

Een onderdmigh bat
y
een foet en reyn gelaet

:

Geen kmyt dat in de min dz min te boven gaet .

t

Wat fal men dan fe'ggeu van degene die door
verije van ringen , car icl.ren , bfïèftcenfc, binden

in neftèhngh , ende andere duy velfche middelen

K de"
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de Liefde willen na haren wil trecken ? Voorweet

j

fy en konnen niet anders gcrekent werden , als die-

1

naers van de duyvel.

Menvint in de Kerckelijcke Hiftorie, dat een

van de voornaemfte oorlaken , die Sinte Cypriaew

totdeChriftelijcke religie riep, was, dat hy leer

verheft zijnde opSmte luftim een Chriftene,ende

geeftelijcke maeght, ende niet konnende tot fyn

voornemen komen , ten leften fyn toevlucht nam!

tot de toverije,daer hy op die tijt veel mede te doen!

hadde, ende gebruyckte tot dien eyndeeené geeft,

die hyachte de groot fte ende bequaemfte totdat!

werektezijn : maer fiende dat al het gewelt van fy-

nen geeft te vergeefs was, en dat luftim ftantvaftigh

endeonbeweeghlijck bleef, foo oordeelde hy , datj

de God die zy diende ende aenbadt, ende die haet

befcherrnde , veel machtiger was als de zijne, ende|

door de gebeden van ïuftine werden hem deoogenj

geopent , bekende fyn mifdaet , verbrande al fyn

tover-boecké, ende aen-nemende het ChnfteÜjcke

geloove werde daer na Biiïjchop van Carthago , eer

van de grootfte lichten van de H. Kerck,waer vooi

hy oock ten leften alsmartelaergeftorven is.

Maer behalve alle de plagen , die uyt ongetoonr!

de Liefde de Ziele ende den Geeft over-komen, er

gaet het Lichaem oock niet vry maer het lelve wen!

hier door oock foo aen-getaft , dat den menfehei

niet alleen in manieren , maer in wefen foo veran-s

dert , dat men nieten foudefeggê, d^hetde fdfdu

was. Want alfoo de finnen geftadigh loopen op di

gene dief* beminnen, foo vergeten fy haer felveni

denckennaeulijcx omeicnnochdriacken, hebbeife
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desdaeghs geë ruft,des nachts geen flaepin't hooft:

Chaucer in the Knigbts tak:

$të fleeye/ljtö meat / fitö öjm&e/ te Ütm bm(ï /

'ÏÖat leane ï|e Ujaretfj anö fyp aöa föaft.ó*.

Sy gaen dickwils heele dagen londer fpreken , en

nemen haer gedachten tot ghefelfchap. Ia werden

dickwils foo mager ende flap, dat zy hetbedi moe-

I

ten houden, foo dat van noodé is om den Do&oor
te ioopen , de welcke bevindende den Pols ras , en-

de het water root en vierigh, van wegen het waken,

vaften, ende de ongeftadige ongeruftheyt, waer
jdoor het bloet ende de geeften dapper ontfteken

werden , fal oordeelé datheteen Binne-koortfche,

ofte een andere (leekte is , nae de teeckenen die hy
in den amoureufen patiënt fal bevindé , ende fullen

iien volgende alle de remedien, die hy ordineert 9

:e vergeefs welen. Hier toedient dan een fubtijle

wetenfehap, ende langhe eervarentheyt , foo men
-vel fal kennen ende onderfchevdé defe amoureufe

liueliingh , van andere verteerende fieckten. Het
veick feer konftigh in't werckgheftelt heeft , den
j;rooten Prin^e der Medicijns Hippocrates, die van
ivegé fyn hooge wetenfehap door geheel Griecken-

vc
jinc vermaert zijnde , ontboden werde van Perdiecas

l£oningh van Macedonien , de welcke aen een
inghduerige fieckte lagh , die voor de teringh ghe-

,!(
ouden werde. Hippocrates by hem komende, en-

jpBje neerftelijck lettende op de nature van des Ko-
JËinghs fieckte, merekee uyt feker teecken , dacfe

^Biam uyt eenige ontroeringe des Gemoets: want

K 2 fjr-
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fyné pols anders flappelijck flaende , vermeerderde
foo haeftalseen van de by-wijven van fyn overle-

den Vader %Alexander 9 genaemt Phyïe, van fonder-
linge fchoonheyt , ontrem fyn bedde quam. Op
welckede Koningh Perdiccas foo verlieft was ( Ton-

der het felve re derven aen haer ontdecken ) dat hy
allencxkensalsfiïee vergingh ;foo grootwas het

ghewelt van het bedeckte vier , het welck even-wel
aen de pols uyt-brack.

Hoe datje Geit of Liefde fluyt ,

Sy ml > enfal y en moeter ujt .

Hippocrates dan hebbende uyt de veranderingh

van fyn wefen ende pols ontdeckt de oorfaeck van

des Koninghs fieckre , heeft de remedie óock be-

hendelijck by-gebracht. Want als hy de felve aen

Ihyle te kennen gegeven hadde , ende dat fy hem
wel ftreelden ende careffeerden,foo is de Koningh
in korten rijt bekomen, ende tot fyn vorige gefont-i

heytherftelt

.

Diergelijcke Hiftorie ifler befchreven yatv Plu*

tarchus in het leven van Demetrius , die gehour heb-!

bende fyn dochrer Stratonice met dé Koningh Seleu*

cu$, foo gheviel her dat de voor-foon van die Ko-
ningh , genoemt Amiochus verliefde op defe Strato\

nke fyne Stief-moeckr , een vrou van belondere

fchoonheyt: jae defe Liefde gingh foo hoogh, dai

hoe-wel hy fyn beft dede om de felve te over-wim
nén , foo bevant hy hem nochtans deflapfte , alfoc

dat hy oordeelde datter geen remedie en was al

allee dc doorgevoelende fyn begeerte berifpehjckJ
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ende fyn Paflie ongeneefelijck. Op defe wanhope
befluyc hyfyn leven ende liefde teeyndigen door
den honger, ende veynfendeeen ander (leekte te

hebben , die hem den appetijt wech nam, werdein
korte tijt heel ongedaë, enalsuyt-geteert. Erafiftra-

tus een vermaert Medicijn, en neve van Arijtoteks,

ghehaelt zijndeom hem te ghenefen , vverde haeft

gewaer , dat de queliingh uyt Liefde onftont ; dan
hy en konde niet weren op vvien hy verheft was.

Om daer achter te komen, bleefhy eengeheelen
dagh voor het bedde van den jongen Pnn^e, feer

iiaeu lettende op alle de gene, die in de kamer qua-
uien , ende op al de veranderingen , die hy in hem
voelde. Votders ghemerckt hebbende , (bo dick-

naels alsStratonice, ofte alleen, ofte met gefelfchap

>y hem quam , hoe dat Antiochus veranderde in iyn
engeficht,dat dan root, dan bleyck werde > hoe
y haer lodderlijck aenfagh , ende dickwils in fyn

den bleef fteken, hoe fyn pols t'elcken ralTer ende
ooger gingh;

Daer de fcbat is, is bet hart
,

En de bant is by defmert:

En bet ooge fwurt altijt ,

Daer eenjeughdigb herte vrijt .

1 Remy Belleau feyt dat het ken-teecké van deLiefv
in de borit ghedragen wert:

Les Chevauxpour les mieux cognoiftre ,

Bien fonvent a la cnijfe dextre,

Portent me marqué de feu \

Et moy aujü tofi ,
qtte t'ay ven

K 3 Vn
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Vn amoureux %

je le deiiine:

Car il porie ti fa foiftrinz

Vn fanali qui fwoift feu.

De Medic ijn bdlootuyt defe, ende andere dier-i

gelijcke teeckenen, dathet de Liefde van Stratonia

was , die htrn dus verre hadt doen verfeylen. hndt
nadathylangh by (yn felven overleyt hadde, o;

by de oorfaeck van de lieckte aen den Koningh t<

kennen fbude geven, ofe niet: ten laetften hem
vertrcaiwende op de Vaderiijcke Liefde die by fy\

nen fone toe-droegh , ende fiendedar het anderj

den Princx (yn leven foude koften , verftouren fyii

fclven, om den Vader aen te feggen, dat het niej

als Liefde was, dat fynen foon quelde: maer da

het fulcke Liefde was , die niet voldaen en kondj

werden, ende over fulex de lieckte ongeneefelijckj

$elei4cm werde van dele tijdinge heel verbaeft, end;

vraeghde na de oorfaeck va de one;eneelelïjckheyt;

Omdathy, aniwoorde Erafiftraws , verheft is of
mijn huyfvrou. fcy lieve , icyde cic Koningh, dae

ick u altijt v oor ioo goedé vnent gehouden hebbel

foudt ghy niet willé haer aen myn loon laten trou

wen , om hem van de doot te verlofTen ? Ghy er

foudt fulex niet willen doen,antwoorde hy,indiei!

het Stratonice was , dien hy beminde. Och nep d;

Koningh, of fy het was ! Het vvelck Erafiftratq\

hooreude. ende vaft vertrouwende dat de Koningfj

fulex feyde , niet uy t een bevey nft herte , maer heli

Iaden met liefde van fyn foon , aengefien de nanei

die hy florte; hem by de handt grijpende, leyd

ront uyt: Ghy hebt heer Koningh hier in myij

hulpe niet van doé : ghy kont alleen, zijnde Vadeii

Mam
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Man, ende Koningh ; oock Genees- meefter wefen
van de fieckte van uwen foon, die apStratonke ver-

heft is. Hctwelck byden Vader verftaen zijnde,

laet fy nen Raedt vergaderen , ende om ly nen loon
te behoudé, doet hem kroon ! Koningh van hoogh
Aden , ende geeft hem Stratonke ten houwelijck.

Sict daer hoe die twee grooteperfonagiendoor

haren vernufngen geeft ontdeckt hebbé de verbor-

1 gen quellinge van de Liefde , daer van ghenefende

tweegroote Prinsen.
• Maer met wat remedie ? haer toeftande het ghe-

bruyck vaiVt beminde , dat is , genefende een quaec

door een grooter quaet, te weten, haer radende toe

bloet-(chandt , ofte haer toeftaende endcordonne-
1 rende een vuyle onkuysheyt : het welck was de

Ziele te doé verliefen, om het Lichaé te behouden.
Maer dat was op fynHeydenfch ghemedicineert;

;het welck niet en moet na-gevolght werden van de
iChnftelijcke Doctoren , die tot fulcke quellingen

sander remedien moeten foecken , vvaer door Gods
gramfchap niet verweckt en wert. Ende voorwaer
(hier toeiswelfoo veel bequamé raet, dat het alleen

ifouHe ontbreken aen de ongehoorfaemhey t van de
|fiecken, ende niet aen't officie van den Doftoor,
dat fy niet volkomemlijck geholpen foude werden.

\
Hcc ghemeen ende principael remedie t dat niet

illeeiim defe Paflïe, maer oock in alle Siecktcn
j/oor moet gaen,isfyn toevlucht tot God te nemen,
ils tot den opper fté Medicijn van alle kranckhcyt,
en wiens goetheyt

, almogentheyt, ende fcgen 'be-

ooren alle Chiiftelijcke Medicijns, haer en hare
cmedien te beveelen : ende fulcxhare fiecken in te

K 4 plan-
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planten , datfe van fyn ghenade de meefte hulpc
moeten verwachten*

Daer-benefTens moeten de gene, die aldus, met
amoureusheytghequelt zijn, voor oogenghefteJt

werden, datfe van haer finnen , verftant , ende oor-
deel berooft zijn: ende dien volgende totter doot
toe kranck.

Ende als fy hier nae beginnen te luy fleren , dan
konnen fy vorder gebracht werdé , tot het gebruyck

van de befondere remedien.

Maer men moet wel letten dat defe vermaningen

niet ontijdigh en zijn, anders loudenfe lichtelijck

in piaetfe van verlichten meerder doen befwaren

,

ende den gepüiïïoneerdé veel hertneckiger maken

.

GHiick feer levendigh byden Comedie-fchnjver

Plautus aen-gewefcn wert Trinumnoi

Het minnen is een felfaemffel ,

Het brengfrf ae minnaet w gequel
9

Het is een los een loof* vont ,

Met is een mfenfonder gront

:

^Al wat men oen de vr^ers raet ,

Vat dumkt dejonckers enckel quaet
y

Dochwat hun af-geraden wert ,

Daer henen wil haergrilligh hert

:

En wat men (oo een Itncker biet
9

Dat wil hy doch fynleven niety

En wat htm niet gebeuren mach ,

Daer haeckt hy nae denganfchen dagh.

Hpeptyemant [oo een vijfen quant,

Ghewis die wijft hem vander hant
|

En fch&on htmyemant henen [ent,

Hy is flratx weder daer ontrent j

TM
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In1
1 korte 't is een vvreedepijn

ln Venus-hofverdoolt te zyn .

De reden van defe hcrtneckigheyt is, dat dc gene

die minnen , leven nae hare pafïlen , ende fulcke

,

gelijck Ariftoteles feyt io. Ethic. 10. fluyten voor de

reden ende vermaninge haer ooren. Daerom moet
de, tijtwel befpiet werden, dat fy beft ghefint zijn

,

ende hooft ende finnen gheftelt hebben , om goede

vermaningen plaets te geven.

Wat hier ghedaen dient, en moet geenfins uyt-

geftelt werden , maer in't begin by de hantgheno-

men eer het quaet te diep gewortek is. Het welck

de Meefter van de Konfte der Minnen wel leert in

fyn eerfte Boeck van de remedie der Liefde

:

Gefeüen hoon een woort. Wanneer u teerefinnen

Gevoelen eerfi dm brant en hellen om te minnen ,

Soo vint u mettei daet ontrent het weeligh kruytf

In eer htt vordergaet foo roeyl den wortel uyt .

Gelooft het, dié het raeckt , met langh hier op te wachten

Soo vvort de liefde fterck en boven uwe krachten^

Dat eerfi een beeckjt was, dat wort eengrooteflroom:

Dat eerfi een tackje was, aat wort een grooten boem

.

Een fieckte dte wel eerflont haefl te zijn genefen $

Jt\an heden bnyten raet enfozdtr hope vvefen :

Een die (yn tqt vergecut als hy vvatgoets vermach »

Sal met bequamer zijn oockop den naefttn dagh.

Wy zijn onachtfatm volck, enfleuren allefaken.

En willen als het dier/t niet aen het zeer genaken:

Daer ktuypt da eve-f aeg,dacr huypt de hacker voott>

Om dat het flim vergif niet eer en was gefloort*

K 5 Voelt
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Voelt daerom eenigh menfch van Liefdeficb bevechten ,

Die zyfiucx in de weer en laet hem onder-rechten ;

Maer doe het met bdeyt
y
en eer het vinntgh quaet

Definnen overloopt , en vafi geworteld {loet.

Inqmlen van den geeft, in fieckren van de leden

Daer vvijft de ftage daet , daer leert de vafie reden

Dat yder raet behoeft , en dat te rechter tijt

Al-eer hetJlim bejagh tot in het herte glijt •

Daer zijnder onder u vanfoo verdraeyde finnen ,

Die[onder voor-bnaet haer (tallen om te minnen
;

"En als hetJlim fenijn is aen het hert gtgaen,

Dan fpreecki men om behulp de befte vrienden aen «

Dit zijn » ontrijfe jeught, dit zijn verkeerdefiagen >

Ghy dient van eer ften aen om raet te kom<n vragen ;

Met is van ottdts %efeyt , Het licht dat voren gaet

Dat geeft in alle dingh voor al de meefte baet.

Mercurialis in het vierde Boeck van de Sieckten

der Vrouwen op het thiende Capittel , ende andere

Medicijns raden degene die met dé brant der Lief-

den ontfteken zijn, haer te onthouden in koude en-

de vochtige lucht: geen bont, veloers, ofte eenige

heete kleederê te dragen ; geen mufcus , ofte ruye-

ballen
, by haer te hebben, maer liever Carnpher.

Raden oock feber te leven , ende liever water ofte

kleyn bier , ais Kryn te dnncken , alfoo de wijn , na
hetfeggen van den grooté Philofooph i. ProbL 18.

amoureus maeckt. Waer van het Spreeck-woordc
komt, dat Venus verkoutfonder Ceres ende Bacchus,

dat is,dat de Liefde fonder eten ende drilleken geen

deegh en heeft. Het welck onfen grooten vrient

Heer Daniël Heinfiw Ridder &c. in fyné Loffanck

V%t\ Bacchus aldus uyt-gedruckt heeft;
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Jacchefonder u light Venus ah gebonden,

Cupitloos vier iaet uyt , fy/> pijlen zijn gachênden:

Maer als ghy ons aenfiet ,
(co zijn vvy bly vanfin ,

Etquaem tot foeten praet , en vye> igh in d' min .

Hierom ift dat men pkeght hiir voortifts op d
9
auraren,

Van Griuken wijt vermaart , met Venus u te paren\

Want {onder Bacchi nat > en Ceres, uwe vrucht,

Jft met de mingedaen , tijdt Venus op de vlucht .

Endedaerom is by de oude wer-houdersgeordi-

neert , dat een vrouwe die wijn dionck , ende een

die overfpel dede , met gelijcke ftraf Joude geftraft

werden. Leg. J2. Tabb. apud Halicarnafl. lib.2. Plin.

jy, ij. AgelU *' 23* Even- wel lbo laet né vermaer-

den Medicijn Gordonius toe , dat de Amoureufen
wijn mogen driiicken, maer weynigh ende niet tot

dat ly droncken werden. Ovidius fteecktin contrary

gevoelen, daer hy remedie voor de Liefde geeft;

De wijn, de foetewijn is dienftighom te minnen,

Maer neemt hem niet te veel tot ondienft van de finnen *

Door vpint foo leeft het vieren 'tbrant naer onfen lufi,

Maer is de wint te groot , foo wortet uyt-gebluft .

Endehy raet verder tot remedie voorde Liefde

ofte ganich niet droncken te dnncken, ofce foo

dat mé om geen fwarigheyt meeren dencke. Weic-
ken raet een Poëet die (oo naeu niet en (iet , lichte-

Jijcktoe te geven is ; maer foo licht niet den Plato-

nilchen Philofooph Marfilius Ricinus , de vvelcke

over het Banquet van Plato raet geert voor de Lief-

de, hem al-te-met droncken te drincken om nieu

bloet
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bloedende nieuwe geeften te maken, in plaetfevan
het Moetende de geeften, die door het verlieven

befmet zijn.

Oefen ract en is niet alleen quaet , maer oock
Godloos, leerende de eene foute doord'anderghe-
nelen t ende dat tot fchade van de gefonrheyt. Be-
halven dat de bloedt-fchande van Lothdcn felven

volkomentlijck overtuyght vanonwaerheyt. Men
fal dan de foberheyt vooreen beter remedie aen-

nemen , hem van alle heeien ende ghekruyde fpijfe

wachten
; weynigh vleefch, ey eren , ende 't gene

veel voedfel geeft ofte winden maeckt, maer liever

falaet, verkoelende kruyden , ende Ipijfe van wey-
nigh voedfel ghebruyeken.

Ende dit is een van de drie remedien , die Crates

gaf aen degene, die met Liefde te fcergequek wa-
ren, te weten den Honger, de Tijt , ende de Strop.

Want gelijckgaften,ende bralTen het voornaemfte
voedfel is van de Liefde, foo is haec remedie den
honger, het vaften : ende de foberheyt. Indien dac

niet en helpt , foo fal de tijt het allencxkens flijten ,

wiens manier is alles te matigen , veranderen, ende
te doen vergeten. En by aldien oock defe remedie

geen baet by en brenght,dat men dan tot den Strop

kome, dat is , dat dé amoureufenhem uytmiftroo-

ftigheyt verhange. Wy vervloecken defen leften

raet, als geheel ltrijdende tegen het Chriftejijcke

geloove: hoe wel hy dickwils van defe ramplalige

in*t werek ghcftelt vvert»

lan de Vigo Chirurgijn van de Paus lnlius de twee-

de neemt aen dreck van de gene daer yemant op
verheft is^ ende brant die ,

leggende dat dien reuck

den
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den amoureufen feer goet is , om de Liefde te ver-

geten. Maer defe vijgen fchijnen ghekomen te

zijn tiytdé vvinckfcl van de Meefters , dieby lAri-

ftophanem <ncdb\oQ&yti > dat is , Stront^eters ghe-

naemt Worden, Albertus Magnus , ende Cardams
prijfen hier toe verfcheyde ghelteenten. Sommige
het bioetvandegcne, die bemint wert: het vvelck

vvy lefen in't wcrck gheftelt te zijn van den Keyfer
Marciis ^Aurelius, om wcch te nemen de ongetoom-
de Liefde , dte fyn huyfvrou Fa^fiinct een feker

fchermer toe-droegh , door raet van de Chaldeers.

Defe raden den Keyfer, dat hy den fchermer in't

heymelijck foude laten door-fteken , ende Faufiina

van fyn bloet laten drineken den feitden nacht als

hy by haer flapen foude. Het vvelck wel na haer

feggen uvr-viel : maer van datby-flapen is gheko-
men ^0*<??m?j#j Qommodm , een van de bloet-dor-

ftighfte ende v vreet ftè Keyfersvan Roomen: die

hem alnjt onder de fchermers begaf, ende meerden
fchermer geleeck,als den vromen Keyfer Afirelius,

die dat qnaet alleen aen fyn vader- lant dede, dat hy
Qommodm voort-gebracht heeft. lAufon.

Hoe folnm patrk, quod genuit, nocuit

,

Voor een van de befte remedien wertgheraden
Lcdigheyt te fchouwen,het vvelck het oorkuffen
van de Liefde is. Daerom fullen de amouceufen
haer aldjt beligh houdé met het een ofte het ander
te dopn na haer beroep ende geiegentheyt. Welcke
lle(Te oock ghegeven wert van den meer-gemeken
Meefter der Liefden /. de nme^amor.

Al
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Al t)vu door liefde qubelt

t en vven/l te zyngenefm ,

Die moet in fiaegh bedrïjfen nimmer lehgh wefen ;

Door leuy te zynfoo vvafl het weeligh Venus-kint ,

En dwrom is het wicht hier wonder toegefint .

VratghtyemzntL* hoe het komt, dat na eendertel mallen

Veelmen rchm menzgkmael, in vuyle luften vallen ?

De reden is bekent : om dat/e ledigh z$n\

Want dat is aen den geeft een wonder boosfenyn*

In dun het waterftaet. foo moet hetftracx btderven 9

'Ennonckheytfondtr vverck diefalhet lichu verkerven
;

Het yfer roeft ter(lont indien het mter en ruft ,

Én wie daer ledigh is die valt in vuyle luft •

Hierom feggen de Poëten dat Cupido noyt en
heeft' konnen overwinnen, ofte doen verlieven

Vefta , Palias > en ie Diana , daer hy alle d'ander

Go Jen ende Godinnen meefter gheworden was;

willende ons met die fabule leeren , dat de gene, die

haer vermaeck hebben in de jacht, ftudie, huys-

hondinge,hetIiefkoofenniet onderworpen en zijn.

Daer zijn even-wel cenige ©effeningen, die leer

fchadelijck zijn, als hetlefenvan amoureufe ende
ongefchickte boeeken , het mufijck-fïngen ende

fpelenop inftrumenten. Noch erger zijn de Co-
medien , bancketien, ende het danffen: Wantfoo-
danige oelfeninghe en opent ende verheught niet

alleen het herte, maer oock her geheele lichaem,

vvaer door de liefde, gelijck als door een geopende
venfter , lichtelijck in-gelaten wert. Ende 't gene

in fulck gefelfchap het gevaerlijckfte is, dat is het

mallen ende (oenen : waerom onfe maeghden qua-

lijck feggen , dat het foenen maer een af-vegen isj
j

ende
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ende met de Hcrderinne van Theocritus, dat cca

foentjenniet om het lijfen heeft: want door foené

ende mallen werdenfe aen beyde zijden gaende

ghemaeckt, ende komen lichtelijck verder. De
Italianen feggen, Donna bafciata , Meza chiavata\

ende de Poëet in fyn Spiegel,

L^eyfer Ckudius, als Suetonius betuyght,werde

door bet recht dat hv hadde om Agrippina fyn broe-

lochter te kuifen, verweckt tot een bjoedt-

fchandigh houwehjck.
Die dan fyn felven geen flave van Cupido wil

maken, moet fulck ghefelfchap, ende dier^eiijck

gebaer fchouvven. Daerom en woude Alexander de

Groote , als hy Ddrium den Koningh van Perlien

overwonnen hadde, fyn vrouw ende dochters niet

eens onder fyn oogen laten komen , om door hare

fchoonheyt niet verleyt te werdé. Frop. z. Eleg. 1 %*

Hier toe hooren oock eenige amoureufe ende
lichrveerdighe fchilderijen, die mede lichielijcktoc

onkuysheyt verwecken ; vvaer van in %nmcho Te-

rentij een notabel exempel is.

Ben wijngaert dichte by de ftadt^

Eenhoorn m t fmyten aen depadt,

Een flot dat op degrenfm flaet ,

"Een wijfdat veellaveyen gaet
9

Eenfchoone , jonge, -vlugge maeght,

Gekuft, geleekt ,
ge
ftr

eelt, gevraeght ,

Syn dingen die een bandigh man
Met toeften niet bewaren kan .

Oculi funt in amore duces.
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lAvicema, Gordonius, tArculanus , Villanova, ende

andere Medicijns raden , de gene die te Teer op ye-

mant verliefc is, tot de Liefde van een ander te tree-

ken , ende hem een nieuwe vry fter te geven , door
wekkers vriendelijckheyt hy allencxkens vervreet

mochte werden, ende van die weder tot een derde >

ende foo al voort , om de Liefde teenemael te ver-

deden , tot dat hy het vryen geheel moede vvert

,

ende hem vry gevrijt heeft : geloovende met Arifto-

teles, dat de gene die veel vrienden hebben, geene

en hebben , ende alfoo die vele vryfters hebben, op
geene fullen verfotten. Maer ofdefen raet wel fom-
tijts ten beften luckt, foo en is hy even-wel niet

fonder perijckel. Want ghelijek de ghewoonte de

tweede nature is, foo is te vreele dat de Liefde doot
defe middel niet altijt verdeelt , ende foo vermin-
dert, maeroockaltcmet verdubbelten vermeerdert

mochte werden. Want defe amoureufe gewoonte,
eensvaft in de herfjfenen gheprent zijnde, fal den
amoureufen geftadigh op fyn plat doen vallé , ende

fyn finnen foo wel hier , als daer vaft maken.
Paris by dé Fran9oifchen Schrijver Honorée Durfè

in fyn ^Aftne ofte Herder fche- Vryagie konde heel

aerdigh met alle winden waeyen , ende foo vryen
dat hy altijt vrijende bleef, ende niet lichtelijck van

liefde mal en werde. Maer den amoureufen Poëet|

fchené al de v ry fiers bcquaem om van hem bemint!

te werden, in elcke feyt hy 2tKAmor.4. eenoorfaeckj

van Liefde te vinden : ende z. Amor. *o ê klaeght hy
fynen vrient , dat hy opeenen tijc op twee vryfters

even verfot is*

Is vordersdienftigh voor degene, die op yemarit

tc
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te feer verheft zijn, datfy haer felven dickwils voor

oogen ftellen , a! de fouten ende ghebreken van de

gene dielc beminnen , ende geftadigh overdencken

al 'cgene haer misftaet, Het welck van den Genees-

meefterder Liefde oock niet over-geflagen en is,

/. deremed. Amor. daerhy ghebrüyckc defe verflen:

In dien ghy wilt den geeft van u geminde keereny

lieert hier hoe datje meught definnen over-heerem

Siet datje veel bedmckt, en u voor oogen fielt %

Hoe datfe menighmael u dapper heeft gequelt 9

Hoe datfe rancken heeft en wonderflimmegrepen ,

En datfe met b drogh udickmael heeft genepen ;

In't korte pafier op dat ghy veel overgaet

Al dat hen haer gebreeckt9 en dat haer qualickftaeu

Men fal oock overdencken dat het niet al vyolen

tn zijn, dieder ruycken; ende dat dickwils onder
2en fchoon aengeficht wel een vuyl ende ongefonc
ichaem gedragen werc: oock dat men voor feer

raey acht , dickwils niet anders en is als vuyligheyt

inde blancketfel. Waer toe diené kan het exempel
,/an eé jonge dochter van Alexandrien, met namen
iypaüa 9 de welcke foo gheleert was datfe openbare

fa,

eflen dede. Het gebeurde , dat een jongh ftudent

(g(

'oor haer uyt-nement verftant en fchoouheyt feer

u( p haer verliefde, ende haer tot fynë wil verfochte

:

iec

ien fy de vuylc ende befoetelde doecken van haer

pnden toonende
,
feyde , Siet daer't gene ghy foo

|>emint ; ende maeckten hem alfoo een af-kecr van
gene hy na-gheloopen hadde, Qvi4>*.de rem.

0 Amoris:

T
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Me quoi obfcanas in aperto corpore partei

Viderat 9 in chy[u qui fuiu,h&fit amor* &C.

Raymundus Luttus> een feergeleertende vermaeft

Spaengjaert , van een dochter daer hy feer op ver-

fot was, daghghefet zijnde, quam met groote be-

geerte na haer toe loopen. Maer by haer komende

,

toonde fy hem haer flincker borft,die geheel van de

Cancker opghegeten was» waer door fynen brant;

terftont verkoelde, eride nam daer van oorfaeck,

om in de Medicine te gaen ftuderen, 't welck hem
foo wel gheluckte , dat hy remedie vant , om dat

fchrickelijck accident te genefen.

Nu omtebefluyten; gelijck doordeonkuyfche
Liefde huyfgefinné , fteden, eh landen het onderfte

boven geworpen zijn , als te Gen is aen Tarqaimm
den feften ende laetften Koningh van Romen , het!

in-nemen van Troien , het verwoeden van Spaen*j

gjen door de Moren , het vermoorden op eenen'

avont van al de Fran^oifen in Sicilien , ende dier-

gelijcke , daer de Hiftorien vol van zijn : foo fiet;

men aen d'ander fijde wat goet ende vordeel dat het

aen AUxander de Groote dede,dathy de eerbaer-j

heyt bewaerde van de huyfvrouende dochters van

den Koningh Darius, die fyn gevangenen waren ,

als te lefen is by Quintus Curtim in fyn Hiftorie,

en Plutarchus in't leven van iAlexander\ oock mede
hoe dat Scipid al de herten van de Spaengjaerden

wan, met dat hy een fchoone loffrou ongefchenl!

haren Bruydegom t'huys fant ,
gelijck den (elfder I

Tlwarchus mede in't leven van Scipio^ls oock Livius%

ende Fhm in haer Hiftorien befchrijven. Het felf-

dc
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de dede Pompeius : oöck Toülas Koninghder^ot-
t\ien , als hy Cuma in-nam ,

gelijck by Sigonium te

fienis. in fyn 19. Boeck van'c Weften-njck. Selim

den wreeden Tucckfchen Keyfer J die Vader eu'ie

Broedersom doen brengen heeft, werc even-wel

over defe deught gheprefen van den Spaenfchen
I Schrijver lllafcas in het leven van Leo 10. Den
grooten Capiieyn

(
gelijck hyin'teerfte alshyin

Italien quarn, van de grootfche Spaengjaerts ghe-

noemc werde , ende daer na dien naem met het in-

nemen van het Koninghrijck van Napels wel ver-

dient heeft) was mede (00 vroom ende eerlijck,

dat hy niet en wilde waer-nemé de göede gelegent-

heytdiehem voor-quam van eé quade vader maer
f
arm edel-man , hé prefenteerende twee fynedoch-

:t
ters van fonderlinge fchoonheyt, meenendc daer

j
door hem fel ven uyt den noot te heipen. Maer de

I
groote Capiteyn holp hem , ende hylickte die twee
IorTrouwenaen twee Edei-lieden, meer forge dra-

gende voor haer eere, als deeygen Vader: gelijck

blijekt uyt het 7. Capittel van de Chronijck , die in

et Spaenlch van hem btfehreven is ; welcke daet herri

/ai by een yegelijck eenen grooten ende goeden naem
;n
maeckten i ende was hem fonderlingh vordelijck

[ie :ot fynaenflagen. In Spaengjaerts, Italianen, ende

icJ
inder natiën , die vvac heet van naturen fcijn , is dit

Je ;*at te verwonderen. Maer onfe Nederlandtfche

hei
|iatie heeft defe deught meeft van haren tn-geboren

fj(
hert, ende werc derhalven by alle volckeren over

jjjj
|tareeerbaerhevtgeroemi. Gelijck onlanghsoock

fe|

randegeefteli]ckemacehden i«i Brabant ghedaen
jeefc den Cardinael Benttvoglio , Kmütès van den

L z Paus
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Paus aldaer , in fyn Itaiiaenfch vertoogh dat hy van

de Nederlanden aen fyn H. doet. Daerom ift ons

foo veel te fchandelijcker , ende fchadeliicker als

wy ons van de Minne-fucht laten over-winnen.

VandeEer-gierigheyt.

Het V.Capittel.

DAer is een ander flaegh om onluft in tê voeren ,

Die komt wanneer de menfch op eer begint te loeren]

Opftaet-fucht is gefet\ want dan ift dat degeeft I

Voor ick en weet niet wat , voor alle dingen vreeft{

!
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Sietdaereen ftaegh gequel \ devvooninghvandefterren

Die heeft men evenfelfs die heeft men fien vervverren

Bydit onruftighfpoock tfoo datter twiftontftont

Terplaetfen daer men noytals foete vreed'en vont *

Wel om dit grillig) bleet uyt onfen geeft te drijven,

Soo dient eenyder menfchin fyngemoet te fchrijven

Dat God van alle tfyt vervvaendefinnen haet y

'En trotfe lüden ftraft , en met den donderfiaet %

Wie dan metfynen God in vredefoeckt te wefen ,

Moet als een ftage les dit «en fyn hene lefen

:

Ey vvaeromüus gepaoght tot eer en hoêginlof?

Wy fyn (
hoe groot wy zyn ) maer aerd' en enckelJlof

DE Eer*gierigheyt, de vvekke niet anders en is

als een jgroote liefde ende begeerte van eereen
ftaet, ftorthaer hchtelijck inde fraeyftegeeften,

"nde kan feerqualijck uyt delelveghetrocken wer-
ien. Het is wel dat men oordeelt^ dat wy het gene
>oet is , behooren te om-hellen: maer vvy ftelien

leeere boven alle goet, ende daerom loopen wyfe
net alle gewelt na. Den Eer-giengen is altijdt on-
ruft, hypijnight hem (elven geftadigh met hope,
egeerte , endelbrghvuldigheyt ; hy wil allefinsde

erfte zijn, ende en kijckt nimmermeer achterhem
m, maerakijt voor uyt na de gene, die hem voor
aen, ende meerder zijn : ende het is hem grototer

rdriet, dauer een voor hem gaet, als het hein

reught is dattct hondert achter hem komen. Het
yelek den eer-fuchtigen luim Ctfar wel betoont
aeft , als hy tegen fy n voick , 'twelck al lacchends
aeghden of in leker kleyn Dorpken,daer fy doox
ylden, oockvvel gheloop om ftaet ende officie

L 3 was,
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was, antwoorden, dat hy in die plaeife liever de !

eerfte was, als te Roomen de tweede. Syn hegeer-

Iijckheyt is volbracht , maer hoe efi met wat ende?

ï^ae dat hy door de dóot van veel duyfenden, ende

!

met duyfent perijckelen van fyn eygen leven , dat
j

hyfelvein bpaengjen eens met fyn cygen handen!

meende te verkorten t ten letten naeulncx meeften

geworden zijnde j werde in den vollen raer van fyn

vertroude vrienden met drie-en-twintigh (teken

om-gebracht , te neder vallende voor het beek van

:

Pcmpeius, dien hy te vore ter doot vervol ght hadde.

L>eie Ëer-gierigheyt, en begeerte om alti je meer-

der te zijn heeft voor eenige jaren den manhatrigen
helt de Marefchal de Biron op een fchavot gebracht

,

ende daer belet dooreen flagh van een Borgoignon

(
gelijck hem voorfeyr. was) dat hy geen fouvereynj

en werde, daer hy naetrachte. Stellende aHbo fyn

leven ende groote ftaten in perijckel , om vet dat

heel los ende onfekerwas. Hier roe en paft niet

quali jek het gene dé Konineh Thilippus van Mace-
donien ghebeurde van dé Philolooph Diogenes. De
welcke komende in't Koninghs leger voor de ftadt

Cheronea , werde van de Soldaten .aen-geta ft , ende
voor Philippus ghebracht: die een onbekent man
fiende, nep verftoort, O ghy Verfpieder ! Waer

j

op Diogenes feyde, Voorwaer een verfpieder; want
ick kom hier om u fottigheyt te fien, die niette

vreden zijnde met het Koninghrijck van Macedo-|
nien , na andere ftaende , u feivé in perijckel werpt,

ömunjek ende leven te verliefen. De Koningh
verwonden zijnde over fyn vryfpreken, liethemj

los gaen. JKnde miffchien door dele vrye berifpinge

ver-
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verbetert zijnde, feydeeens, als hy in*t zant, daer

hy in-gevatien was,fagh de groote van fyn lich&em;

„ O wat mogen vvy de gehecle vverelt begeeren,

daer wy maer foo kleynen plaets aerde van natu-

„ ren van doen en hebben ! T welck fyn foneAkx*
ander de Groote niet wel en bedacht, als hy fchrey-

de,doen de Philofooph Anaxagoras leerde , datter

ontallijcke werelden waren , om dat hy noch van
geen een meefter en was.

Dè Eer-gierigheyt is van foo groote kracht, datfe

alle 'ander Paflien re boven gaet,ende overwint,

feifs oock de Liefde , dc welcke het nochtans naeu-

j

li jcx kamp wil geven. Gelijck vvy fien in Alexander,

;

Scipio, Pompeius, ende foo veel andere, als in't laetfte

van't voorgaende Capittel gefeyt is, de welcke met
eé groote ftantvaftigheyt ende kloeckmoedigheyt
haer onthouden hebbë vand'alderfchoonfte Vrou-
wen die in haer macht waren, die anders van Eer-
gierigheyt branden , ja defe viótorie over de Liefde

dienden haer tot de Eer-gierigheyt , ( Nibildomi im-

)|
pudicum^nifi domincttioni expediret.Tzcit.de AgrippinA.)

a voornameiijck lulius C*far. Want daer is noyt ye-

j imant meer genegen geweeft tot de amoureusheyt,

ia

pven-wel haat de Eer-gierigheyt in hem altijt de

JC

pverhant, foo dat de wel-luft hem niet een ure dede
1 jverliefen die hy bededen kon de tot fijn vergroo-

,

t

ï.ingh. Wy fien aen d'ander zijde dat in Marcus An~

'mon*u* 9 en^e an^ere de kracht van de Liefde alle be-

r

*eyt ende forghvuldigheyt wech-genomen heeft.

«Maer als defe twee Paffien in twee gelijcke fchalen

Ijljieleyt waren, men foude fien dat dc fcer-gierigheyc

1* ^waer^e foude welen. De Liefde kan veri'adight,

,

t
ï L 4 ende
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ende door verfcheyden remedien genefcn werden

:

maer de Eergierigheyt is nimmer meepice verfadi-

gen, jaefy vermeerdert door het verkrijgen ende
bekome van 't gene, daerfe eerft om gewenft heeft,

endedaerenis geen remedie om de felfde uyt te

bluffen > zijnde ganfch gewickelr felve in de Ziele

ende reden. Sy en overwint oock de Liefde niet

alleen nopende de geruftheyt en gefomhe^t ( want
glorieusheyt ende ruft zijn dingé die niette famen
cn konnen woonen) maer oock het leven felve,

gelijck\Agrippina de moeder va Nero betoont heeft ,

de weicke, gelijck Tacitus verhaelt , onderfoecken-
de ende vernemende by de Chaldeers dat haré foon

Keyferfoude werden , maer dat het baer het leven

foude koften , antwoorde met de rechte woorden
van de ^er-gierigheyt, Laet hy my dootJlaen> als hy

rnaer Keyfer is*

Voructs doet de Eer-gierigheyt ghevvelt op de

Wetten, en de Confcientie felve, feggende deLeer-

rneefters van de Eer-gierigheyt , dat mé altijt en in

alle dingen de Wetten moet gehoorfamé, behalven

in het ftuck van regeringe -

y
als. zijnde foo leckeren

beetjen, dat het wel de pijne waert is,daerom fijnen

vaften te breken. Cafar piaeh dickwils in de mont
te hebben , de verffen van Euripides, verhaelt ende

vertaelt by GV^in'teerfte Boeck van de Gfficieri

:

Nampviolandum efl sus, regnandi graiia

Violandurn e(l , ctteris rebus pietatem colas

.

Sy veracht ende verwerpt het refpeci ende de re-

verentie van religie, als ghetuygen Hieroboam,

Mahomet, ende alle Hooft-ketters , die liever ghe-

weeft
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weeft fcijn meefters ende voor-gangersmet duyfetit

ongcregeltheden van valshey t ende leugenen , als

difcipels van de waerhey t. Daerom feyt dé Apoftel

dat de gene die haer van defe Paffie laten vervoeré,

fchip-breucke lijden, en haer van'cGeloovelchey-

den, endein verfcheydenftraffen verwerpen.
• In fomma , iy neemt wech , de eygen wetten vati

de Nature. Van daer is gekomen het vermoorde»

van ouders, kinderen, broeders; gelijck ghetuygen

%Abfolon >
<Ahimekcb, *Athdi& % Ès

omulHs >
%Ko-

rnngh van Perflcn , Selim y Soliman, ende meelt alle

de Turckfche Keyfers. Carel de achtfte Koniagh
van Vrancnjek had een eenigh kint, dat hsel jongh

fterf; tot blijdfehap , feggende Hiftori-fchrijvets,

van de Vader, om dat hy vreefde dat het hem te

gaeu wefenfoude. En hy felve was vanfyn Vader
Lodewijck deadtdsn in geenderhande faken op-ge-

rocken $ om dat hy geen party a^n fyn Sopn heb-

Dcn (oude, geitjek hy aé fyn Vader Gwldefevende
iiij;>eweeft hadde.'S.öo datwy fien, datter niet en i&dat

;ü jiet gewelt van de Eer-gierigheyt kan weder- ftaen.,

eü j
Men fiethoe defe Paflïe, die haer in dewerek

enl 1'aldere^rfte m-gedrongen heeft, God mishaeght,
JLende groote ende fwareftrafFe die hy altijt over

ide ien hoveerdigen gedaen heeft.

De quade Engelen , om datfy haer wouden ver-

eiijcken met God haren Schepper , ende haer te

oogh verheffen, vielen in't diepfte van den af-

ront der hellen , fonder hope van ghenade ofte

rmhertigheyt : dewijl fy door haer eygen boof-
yt ende bedorven wil alleen, vervallen zijn tot

o fchrickelijcke foute en ondanckbaerheyt. Soo
L 5 is
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isoock Adam onfeeerfts Vader , van defe ramp- rj

falige Eer-giengheyt ghebracht zijnde toe de be-

geerte om God gelijckte zijn , ten rechten geftraft •

van fijne vermecenheyi en leelijckeondanckbaer-
heyc , foo feer vernedert als hy hem verhoogé wou-
de, ende ontbloot van alle heerlijckheyt , gaven
des geefts ende des lichaems, daet hem de Schepper I

foo rijckelijck mede verfien hadde. Na het exem-
pel van Adam zijn alle ander menfehen, Koningen,
Prinsen , ende andere op-geblafene die al te hoogh.

gevlogen hebben , in't lefte neder-geftort,en ellen-

dighlijck om-gekomen. Den grootfen ende Eer*

gierigen Goliath, die God braveerde: Sennacherib^

HotopherHes, die verblint zijnde van hoverdie tegen

God op-ftonden: Ozias, die niet te vrede zijnde ,

met den Koninghlijcken ftaet wilde oockdoorlj
Eer-gierigheyt over-priefter zijn : Arnan, omdat
hy hem liet aen-bidden; Herodes , om dat hy hadtfl
toe-gelaten dat het pluym-ftnjckénde volck hem II

foo veel eere bewees als aen God : ende onder de II

Keyfers eenen Caligula, eznm Domiiianm, eenenij

Heliogabalus; de welcke niet willende gherekentzijnjj

onder de fteiffdijcke menlchen , haer felven heb*
ben altaren doen bouwen , beelden op-rechten ,

gebeden uyt-ftorten, jae onder het getal der Goden
fiellen : defe alle, (eghick, zijn Ichandelijck om-
gekomen , ende met fchande ende ellende aen haeri

«ende gherochr.

Envoorwaer de Poëten, die onder de woleken
yan haer versieringen ende fabulen de waerheyt
glegen te bedecken , ontdecken ons genoegh welck

hetende zy , ende den ellendigcn om-loop van de

eer-
1
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eer-gierigen. Soo feggen fy , dat Phaethon met den
blicxemgeflagé is, om dat hy foo hoveerdigh was,

dathy dorft beftaen wagen en paerden van de Son
te voeren ; lintei denckende om de goede verma-

ninge, die Thizbus fijn Vader hem gegeven hadde.

Het felve is ons voor-gebeelt,door^ den val van

Jcarus de fone va Dedalus, dieom dat hy al te hoogh
wou vliegen, ind' z e gevallen is. WeJck ongëluck

van dé Poëet Ovidius befchreven is Metam. j.

Soo haeft dejongelingh èen weynigh heeft gevlogen,

Js hy tot sten de jon en hooger op-getogen :

Hy kreeg ei moedigh hert y hy maeckt een fnett? vlucht9

Het docht hem wonder moey te (weven in de lucht.

Hy liet fyn vader daer {
die wou geen fonne raken

)

Hy dacht in fyngemoet. , hy vvoudet beter maken :

Hyfiet dat helder licht , en 'tJlont hem wonder atn^

Hy wou, indien hy mocht > tot inden hemdgaen.
Maer als de gulde Son fyn vleugels quam btfchïfnm »

Soo fmolt hei loofe was , fyn veeren die verdwijnen ,

Enhy isfonder hulp , Jyn leden worden bloot ;

Daer is van fionden aen de. vlieger inden noot.

By roept tot fyn behulp de vleugels vande winden ,

Maer daer en is geen trooft in fyn verdriet te vinden.

Ach t'wijlhy neder viel, en omfyn vader riep
%

Soo lagh hy metter daet te midden in het diep .
'

Daer liet de jongelinghfyn onverfuhiigh leven ,

En daer is maer alleen de bloote naew gt bleven
9

De naem van lcaru> , die nam het water aen :

Sie daer een droef bejluyt van onbedachte wam.

De Poëten, fegh ick, hebben ons door fodanigc

Jer^ierde hiftorien willen leeié, dat de uyt-komft
• ende
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cnde het eynde vande eer-gierige altijr ellendigh is,

ende dat God den hoveerdigen niet en kan verdra-

gen , fonder hem ftrengelijck op d'een ofte d'ander

manier te ftraffen, ja fonder hem te flaen met fïeck-

ten ende kranckheden,den Do&orenganfch onbe-
kent , ende tegei> de wekken alle remedien van de

Medicijne krachteloos en onnut zijn. AJtbo kreegh

de Koningh Ozias een ongeneelehjcke laferije,

Antiochus Epiphanes een onfïenlijcke quetfure, ende
Herodes de luys-lieckce. In onfen tijde is mede ghe-
beurt, dat groote Prin een en Heercn verteert ende
op-gegeté zijn van vreemde ende onbekende quel-

lingen , die nae geen medicamenten woude luy fle-

ren , om dat d'oorfaken van de (elfde niecgewoon-
lijck , maer boven naturen waren.

Iaeosck fonder defe ft raffe , zyn de eer-gierige

ingheftadige bekommeringh om van hpoger tot

hoogerte komen , fonaer ddgh ofte nacht te kon-
nen geruft zijn, het vvelck haer dickwils fwackheyt
van de maegh,en ander qucllijckheyt veroorfaeckt :

ende niet komende tot haer voor-nemen , verval-
len in droefheyt , ende fwaermoedige fieckten : jae

de rafernijeendede dootfelfs.

Willen wy dan ons lichaem , en gèmoet in ruften

houden, foolaetonsdencken,datde Deught geen
grooter ofte heerlijcker tonneel en behoeft, om
haer te laten fien, als ons eygen confcientie. Hoe
de Son hoogeris, hoefe minder fchaduwe maeckt,
hoe de Deught groocer is , hoeft minder glorie

foeckt, die de fchaduwe gelijck is,de welcke volghc
degene, die haer vlieden, ende vliet de gene die

haer nae-loopen : dat men hier in de werelt komt
Epic-
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(Epifiet. Enckc. 22*) gelijck een Comedie, daer-

men niet en (peelt de perfonagie die men wil, maer
men let alleen om die wel te fpelen , die ons gege-

ven is : ofte gelijck ineen maekijt, daer men eet de
fpijfe, die voor-gefei vvert, fonder aen't anderen-
de van de tafel te reyeken , ofte de fchotelen uyt de

tafel- dienders banden te trecken. Als ons eenigh

ampt t'huys komt , daer wy toe bequaem zijn , laet

ons dat met fedigheyt aen-nemen, ende vromelijck

bedienen, denckende dat God ons daer op de wacht
gcftelt heeft,op dat andere onder onfe forge fouden

mogen ruften : ende laet ons anders geen loon van
onfenarbeyt foecken, als een confeientie van wel
gedaen te hebbé, beter achtende dat het getuygenis

daer van geprent zy inde herten van ons mede-bor-
gers , als in eenige openbare wereken* In't korte

,

laet het ons daer voor houden , dat de Deught haer
felven loon genoegh is , ende dat fy daer buyteri

geen loon foude konnen bekomen , dat haer weer-
digh was. Groote ftaten te vveygeren, ende tè mif-

pnjfen,enisfoogrooté noch foo fwaréfaeck niet:

maer te feer begeren, ende de grootshey t te veel toe

te geven , komt uyt een qualick-gheftelt gemoet.
Die fyn felven liefheeft , ende wel oordeelt, hout
fich te vreden met een matige ghelegentheyt, in

de vvelcke de meefte gheriittheyt te vinden is.

Otanes een van de feven die recht hadden tot de
hooge-heerlijckheyt van Perfien, liet fyn recht aen
fyn mede-broeders over, behoudens dat hy ende de
fynen fouden leven in dat Rijck buyten alle fub-

jeétie, als alleen van d'oude wetten, onverduldigh
om over andere te heerfchen , ende om van andere

ghe-
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gehecrft te werden. Trederick Herrogh van Saxen ,

werdehetKeyfetsrijck van de Keur-vorften aen-

geboden; het welck hy weygerden aen te nemen

,

ende bracht foo veel te weegh , dar het quam op
CW,doen Koningh van Spaengjen > gheieyt Corel

de vijfde , die het felfde Keyfer-rijck mede daer na

noch by fyn leven ende nier feer oudt zijnde over-

gaf aen fyn broeder Ferdinand, ende fyn ander rijc-

ken aen fvnenfoon Philips de tweede, endeginck
alfoo ontflagen van alle moeyten op fyn ruft leven.

Diodetiaen liet het Kevfer-rijck varen, om op fyn

gemack te leven , Celefttjn het Paufdom , ( hoe-wel

de Italiaenfche Poëet Dantes van hem feyt Canto. 3.

dat hy mde helfagh,—— Vombro di coltu ,

Che fece per viltat' el gron rifiuto.)

ende andere hebben andere ftaten verlaten, fiende

dat de groot fte eere dickwils de grootfte ontuft en-

de moeyteis mede- brengende.

CICERO ui. Tufc.

De contemnendo honore , muhi inhonoraü froferuntur .

|& quidam propter idipfum honoratiores , torumqu\ I

qui privatum otium negotijs publicis antetulerunt

nomïnatim laudatur vita* Nee fiktur iüud poten

tiffimi regis Anapafticum 9 qui loudot fenem %& for <

tumtum effe dicit , quod inglorius pt^atque ignobilk

od fupremum diem perventurus.
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Van de Gierighcyt.

Het VI. Capittcl.

T°ZT""f*"*» '»<*>» onséchten]
T,s wonder,m tefim vvat dat het aerdtfche g,et

Wtttjfr memgh menfeh die nachten ende dagenU bejighoyer al met rijckdom me tejagen !

hnfehoon hy eens -verhijght dathy geduerigh fecht,
Seo ,s hy maet aüeen in meerder angflgebracht.

Tis
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'Tis oly inhet vier alwat hy heeft bekomen >

Enfyn gelt-gierigh hert is dieper in-gtnoinen :

Het goet dat hybefit dat is dat hy ombtert ,

En hoe hy meer verkrijght , hoe dat hy me, r begeert •

Wat roet voor ditgebreck ? fiet op u vluchtigh leven ,

Siet wat een engen buyck isaen den menfch gegeven ,

Siet wat hy maer en hoeft ,en > vvilje zyfi geruft ,

Tracht niet tot meerder goet, maer mindert uwen luft4

DE derde Liefde, gelijck wy die hier voren ver-

deelt ende onderfcheydé hébben, is de Gierig-

heyt. Een onmatige liefde tot geit ende goet, als

ofte aen'tfelveal ons wel- varen hingh. Defe on-
matige begeerlijckheyt is als het kout vier ; want
gelijck hetfelve door fynfenijnigheythet lichaem

verdooft, ende verteert , alfoo verteert oock de

Gierighey t onfe natuerlijcke ghenegentheyt, ende
vervult ons met quade humeuren. Soo drae fy in

ons herte komt herbergen, loo vliet daer uyt,de
eerlijcke, ende natuerlijcke affedie, die vvy ons

ouders , vrienden , ende ons felven behooren toe te

dragen. Alle andere dingé vergeleké by het proffijtJ
fchijnen ons niet met allen té vvefen: vvy verach-j

ten ten leften ende rnifprijfen ons felven , ons Liof
haem,ende ons Ziele om het goet, ende vvy ver- 4

koopen , gelijck men fey t , het paert voor het hoy.l

Maer wattefottigheyt is het, dat men voor fyn

afgod hout 'tgene de Nature felve onder onfe voe-j

ten gheftelt , ende in de aerde verborgen heeft , als;

niet waerdigh om gefien, maer om ónder de voeten

ghetreden te werden? Het welck de Gierigheyt!

alleen den menfche geleert heeft uyt het in-gewant
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det aerclen te rocken, ende in't licht te brengen,otn

malkanderé doot te fteken. Daerom feyt de Poëet

Ovidim datditeerft ghefchiet is in de yfere eeuwe,

als de deught al heel verbaftert was J. Met, 4.

T)oenfagh men al hetvolck in gierigheyt verhitten »

Men roert bet aertrijck om , men fieltfich om tefpitteil ,

Al vv at verholenwas en in het duyfier lagh

Vat haeh men in het licht en aen den hellen dagh .

De vverelt lijtgewit : mengroeffer diepe kuylen ,

Daer iü (gdijck hetfcheen ) veel moyè dingen fchuyhnz

Vatiaer quam 'tyfer voort, va daer qua ons het goHt ,

Vat meer als 't yfer felfs onsquade rancken brom.

Hier zijn van doen voortaen gebreken uytgekomen 9

i

J)ie hebben 'met gevvelt de vverelt in-genonien
;

Seo dat het ganfche lant in vreemde bochtenfiont ,

Hetyfer doét het vvercky het gout dat leyt den gront

.

i Wat een vreemde dwaesheyt is het , al fyn leven

tt hefteden om goet te vergaderen , daer de begeer-

lijckheytiioyt van verfadtghten kan werden ? Wat
is dan *t goet ? 't gene dat wy naeulijcx felver en
könncn beïiuen (onder eens anders armoede, ende
jlaérwy eeü ander niet mede konnen helpen, fon-

lérr ons felven te verarmen, ende den vergaderden
chat te vermindere? Wat een arme ende beklaegh-

|})tke flavernij is het fyn felvéfoo verre te verwor-

vo rai , dat men een flave vvert van 't gene hem be~

5

;
ióbit te dienen ? Want een Gierigaert dient fynen

jet ijckdom, ende den rijckdom hem niet: ende hy en
j»e'eft niet meer genuts van 't goet dat hy befit ,als

•Jan'c gene hy niet en heeft; dewijl hy hec felfde

M niet
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Sfciet en derft gebruyeken uyt vreefe dat het vermin-
~ deren foude. Ick heb hierin de Stadt een man ghe-
kent, die fyn verre vrienden kiften met geit na-liet,

en infynuytterfte fieckte hem ontfagh geit uyt te

geven voor een pinteRijnfchewijn, myn vragen-
de ofhy 't niet met Franfchen foude konnen doen

,

alfoo den Rijnfchen hem te koftelijck was. Wie
foude al fyn dagen om rijekdom flaven , ghelijck

defe goede man gedaen hadde,om ten minften niet

in'tlaetften van fyn leven, daer van gedient te wer-
den ? Veel Ambachts-lieden zijnder beter den » die

feggen datfe wereken voor den fiecken dagfi , ende
derven dan oock van haer winfte leven, ende'tgene

haer noodigh is gebruyeken. Vele leven arm , om
rijekte fterven. Of dit vvijsheyt is

;
laet ick een

yegelijck bedencken.
^Arijloteles heeft feer wel gefeyt dat,alle, fouten

fpruyten uyt eer ende gelt-fucht , ende dat die twee
de beulen zyn van de menfchelijcke nature , dagh
ende nacht de felve pijnigende, alle quaet in de

r

werelt veroorfakende , foo aen hetlichaem als aen

de ziele. Sy zijn beyde rechte peften van het men-
fchelijcke gedacht, waer door Landen ende Steden

ten onder ghebraoht, ende verwoeft zijn. De Eer-

dicht van lulius C&far heeft de Republijck van Roo*
men t'onder ghebracht : foo heeft een bagijn uyt

gierigheyt het Capitplium van de felve ftadt aen dp

vy^nden overgegeven, lugurtha een Koningh iu

%Afrw uyt Roomen fcheydende, keeck dickwilé

, > om na de ftadt , en feyde , O vey le ftadt, ende die

„ haeft vergaen fal,fooder maer een kooper gevoj»
denwert. Wanthy hadt bevonden , dat alles daet
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om geit te koop was , ende dat hy fyn wel-verdien-

de ftraffe over de doot van fyn Neven , met geit

hadt konnenaf-koopen. Maer dat is bv-na 1700.

jaren geleden; dan't engaeternuniet beter. +Alex-

ander de fefte werde door geit Paus, verkoft weder-

om alles voor geit : en als h^m eens gefeyt werde t

dat fyn baftaert-foon CafarBorgia hondert duyfent

ducaten op eenen nacht verlpeelt hadde ,
feyde ,

„ Dat zijn maer de fonden van de droncke Duyt-

fchen. Maer die Duytfchen hebben daer-na groo-

ten af-flagh in die koopmanfchapghemaeckt. Als

ten tijde van den Paus Leo de thiende , die het in-

komen van d'af-laten over eenige quartieren van
Duytllant aen fyn fufter Magdaleene gefchoncken

nadde , de af-laet-bfieven tot vergevinghe der fon-

den feet fchandelijck door de gehuerdecommiffa-
ifengeprefen , haer krachten om de af-geftorvene

lyt het vage-vierte vcrloffen , werde op-gepronckt
ioor degene , die een deel van't geit in de herber*

en faten en verfpeelden ende verdroncken* Soö
at defeongefchickte ende onbefchaemde Gierig-

eyt het volck foo mishaeghde, dat daer dooc
dartinus huther een Monick den meeften aen-
angh van Duytflantkreegh, en allencxkensoock
aed'af-laer-brieven, de macht van den Pausdede
rwerpen.

Waer toe en fal dan de Gierigheyt den menfche
et brengen, als fy de FveUgie felve doet aen een
deftcllen ? het Vaderlant doet verraden, jae het

ven van de Gierigaerts doet verkoopen? Daeren
niet boofer,feydt Ecclefiaftkus cap. 10. als een
ierigaert

; dewijl hy fyn eygen Ziele verkoopt.

M % Het
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Het is gebeurt in ons eerfte oorlogen, ghelijck Bar~

daius een Engels fchrijver getuyght 4. Satyr. 4. als

den Hertogh van Alba al de Soldaten die hy van des

Prin$e gevangen kreegh, opdede hangen, dat om
hemfulcxof te wennen, men eenige ghevangens

dede briefkens trecken, waer van het derdepaert

met de gdlgh gheteyckent was , ende hangen raoft.

Onder defewaseen Spaengjaert die feer kermde,

ende dapper fchrickte voor een quaet lot : dan een

Engelfman by hem komende, die fijn felven al vry

getroeken hadde, vraeghde of hy eenige kleyne

fommc geks wilde geven, hy (oude voor hem trec-

ken* Het vvelck den Spaengjaert blydelijck toe-

ftaendeyende by de Overigheyt toe-gelaten zijnde,

trock noch eens, ende wederom vry. Voorwaer
by-na fulck geluck onwaerdigh , die foo met fyn

leven fpeelde.

DeGierigheyt en is geqnfimpele Paffie , maeris,

geftadelijck vergefelfchapt met miftrouwé, vreefe

,

bekommeringh ,
ydele hope, ende vvan-hope

;

vvelcke vijf furiën den Gierigaert dagh en nacht

quellcn, ende nimmermeer en laten ruften. Een
Gierigaert, feydt lofephHall in de derde Centurie

van fijn Engellche Meditatiën, is even ghelijck een

Spinne, niet alleen hier in, dat hy anders niet en

doet dan fijne netten fpannen om al de vliegen tc

vangen, alleenlijck trachtende nae de proeye dei

gewins ; maer noch veel meer hier in , dat hy , ter-

wijl hy fijne nette fpant voor de vliegen, fijn eyger

ingewant verquift : in voegen dat het gene , 'twelcl

fijn leven is , fijne doot wort. Indien daer eenigh

creature miicrabel is , foo ift den Gierigaert, end

noch
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nochtans is hy tninft te beklagen, om dathyfyn
feivé ellendigh maeckt. Want hoe vele dat hy heeft,

hy en is even-wel nimmermeer te vreden, noyt ver-

fadight, vol nijts, als hy fiet dat een ander wat
meer heeft : ende hoe hy felve meerder krijght, hoe
hy altijt meer hebben wil. Altijdt leytereen ftuck

lants naeft het zijn , dat hem wel dienen foude,mif-

gunnende alfoo dat fijnen cven-naeften mede wat
heeft.Wat quaet fal het groot goet dan wech-nemé,
feyt Plutarchus in fijn Boeck van de Geit-liefde, in-

dien het felve de begeerlijckheyt van het goet niet

en kan wech-nemen. Honger ende dorft doenwy
met eten ende drincken vergaen : maer de Gierig-

hey t en is met geen goet te verfadigé. Het gaet met
de Gierigaerts gelijck met de Water-fuchtige , de-
welcke hoefe meer drincké , hoefe meer dorft heb-
ben: alfoo ift volgende het fpreeck-vvoort, Hoe
rijcker, hoe gieriger.

Ellendigh voorwaer, feyt Hippocrates* is het men-
fchen leven door de Gierigheyt : de vvelcke erger

fieckte is als de Rafernije. Ende in dien die met de
vvorcel wel uyt-getrocken konde werden , foo
datter niet over en bleef, men foude beydedeLic-
ihamen ende de Zielen der menfchen wel fuyveren :

tdewelcke door de Gierigheyt beyde befmet,ende
verfwackt werden. Alfoo een Gierigaert noch een
jander , noch fijn felven eenigh goets en gunt , ende
lüever honger lijdt, als dat hy te veel gelts uyt foude
|>even. Maer ick vvenfchte dat onfen grooten Me-
dicijnden wegh ende kruyden gewefen hadt, om
3e Menfchen van defe plaegh te genefen.

Ick gheloove dat men al veel elleborus van doen
M 3 fou-
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foude hebben , eer men foo veel uy t foude rechten,

als de Philofooph Crates met woorden dede by
Demetrius Pkalareus* Defe, volgens het fchrijven

van Plutarchus> na dat hy met koopmanfchap veel

jaren beiteet hadde om goet te vergaré, quam eens

by geval terplaetfe, daer hy den Philofooph Crates

in'topenbaer hoorde leeren: endenaedat hy met
groote aendacht ende verwonderingh aen-gehoort

hadde den lof ende weerdigheyt van't geeftelijck

„goet: O ongeluckige! riep hy terftont , dat ick

dus lange onwetende bengeweeft, ende dat ick

„ ganfch geen werck ghemacckt en hebbe van foo

koftelijcke goederen , als die van de Deught zy n

„ daer d'ander ydele, ende die alleen maereéfchij

„ van goet en hebben » met foo veel arbeyt verkre

„ gen, met foo veel forge bevvaert, ende met foo
veel verdriet verloren werden.

Hoe weynigh foudender dé Philofooph Anacreon

gelijck gemaeckt konnen werden, den wekken de

Koningh Policrates vereerde ontrent negen duyftn

gulden ? De Hiftorie verhaelt dat hy't ghefchenck

wel aen-nam, maer fy doeter oock by , dat hy fien

de de vreefe, ende bekommer ingh daer hy buyten

gewoonte mede beladen was,ende dat in piactfe dat

hy plagh geruft te flapen, nu niet en d^ede als fwee

ten, ende fchierhjck vvacker werden, meenende,

datter al een diefin de kamer was , om hem de kee

af te fteken : oftedatter yemant van't volck in huy
achter fyn koffer was om 'tgelt daer uyt te ftelen

hy
, fegh ick, fiende 'fyn felven in defe benauthey

en ongeruftheyt des Gemoets, en docht niet ander

dan hoe hy wederom geraken foude aen fyn vorig

vry
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Vryheyt: tot dien eynde neemt hy het geit, ende

geeff het Tolycrktes weder, feggende , dat in de wey-
nigh^agen, die hydat rijck ghefchenck ghehadc

:

hadde , het hem meer onluft, vreefe, endefchrick

ghemaeckt hadde, als het hem oyt vreught > blij d-

fchap , ofce genoegen by (oude konnen brengen.

Hoe veel vèrfchelen hier van onfe Gierigaerts,

die niet alleene haer Ziele met onrufte van goet by
goet te vergaderen geftadigh quellen: maeroock
haer Lichaem met veel ongefontheyt vervullen.

Want die geftadige ongerufthey t
,
ghelijck men in

Euclio by den Comedie-fchrijver Plautus , ende
hedenfdaeghs in vele andere fïet , befchadight de
natuerlijcke vvermte, ende belet het verteeren van
defpijfe, behalven datfe haer felven niet veel goets
en doen : macr dewijlfe noch wint noch weer dick-

wils en ontfien, alffer maer vordeel en proffijt te

doen is, dagh en nacht doorregen endefneereyfen,
fonderoyt ftil of gerüft te zijn: foo vergaderen fy

vele raeuwe humeuren, finckingen, ende verfchey-

de fïeckten. Horat. /. Epijl. 1.

11 W%t doet een menfche niet omgroot te mogen werden ?

1 Hy leeft infiage forgh , en wilder in volherdeny

Hy reyfl door zee en landt , tot aen de laetfte kujl,

En leeft , om rijck te fijn , geduerigh ongerufi.
M

En dan mach noch naeulijcx eenigen deegh aen't

ichaem , ofte eenige koften tot de gefonthey t ghe-
'laen werden.
1 O arme menfchen oöck midden in dé rijekdom

!

rif vlaer fiet eens hoe u gierigheyt by God ende den
ft M* 4 men-
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menfchen gheftraft vvqrt. Het exempel van dep
rijcken Gierigaert,daer het Euangelie van fpreeckt,

is by een yder bekent. Mithridates de Koningh" van
Pontus ghevangen hebbende een Capiteyn Aquïlim

heeft hem om fijn gierigheyt gout infyn monc laié

gieten, als P/*>w*wbefchrijft in't derde Capittel van
fyn drie-en-dertighfte Boeck. Het felfde getuyght

Benzo in't ecrfte Boeck van de Nieuwe Werelt, den
Spaengjaerden gefchiet te zijn, alsfy de Indianen

om haer gout foo wreedelijck vermoorden. De
Indianen, feyt hy ,fmeten al de Spaengjaertsdiefe

kregen, infonderheyt de Capiteyns, handen endc
voeten gebonden op d'aerd neder , ende goten dan
gefmolten gout in haren mont > met dit fmadigh
verwijt van Gierigheyt: Eet y eet gout, Chriften: ende
dan fneden fy haer het vleefch van't lijf, daer na de

leden om ftucken , die fy braden en aten, en fetten

de beenderen tot teecken van vidorie te proncken.

Een van de Overften van tAkxander de Groote
onteerende metghewelt in't in-nemen van de ftadt

Thebe een edele loffrou, vraeghden haer of fy geen
gout ende filver vcrberghten hadde : fy fulcx be-

kennende, leyden hem alleen in den thuyn , ende

daer vvijfende op een put , hierin , feydefe, heb ick

al mijn koftelijckheyt geworpé* En als hy boeken-

1

de om de plaets te befien het hooft daer in ftack ,i

ftiet fy hem van achterê over, foo dat hy gout noch
|

filver meer van doen en hadde , ghelijck int leven

van *Alexanderby Ptutarchum/bekhïevcn is.

Maer eer vvy befluyten , i$ vveerdigh dat hier by
gevoeght wen het exempel van eenen vervloeckten

j

Gierigaert van Ments, de Welcke moede zijnde het

ghe-

II
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gekrijt van cenige hondertarme Lieden , die in een

tijcvan hongers-noot om aelmis baden, belaften

dat men de ratten, ghelijck hyfe. noemde , in een
fchuerfoude fluyten ,

't welck gedaen zijnde, dede
hyfe allegader met de fchuer verbranden. Maer
God almacht igh font hem haeft de ftrafFe. Want
een ongelooflijcké hoop ratten quam hem terftont

den oorlogh aen doen: waer hy was , waer hy fat

,

aen tafel, ïn't bedde fy waren by hem. Hy meende
hem te verbergen in een befloten kamer, daer noch
deur noch venfter aen en was, dc ratten quamender
even-wel in: al wat de knechts ende omftaenders

.deden om de felfde vvech te jagen , ende vvech te

flaen , 'tvvas al te vergeefs Hy dede ten leften een
toren bouwen midden in den Rhijn, meenende foo
Gods geefel te ontloopen , maer een heel leger van
ratten fwom hem na, ende vervolghden hem in den
toren , knabbelden , ende aten hem teo leften op

,

verlaten zijnde van al fijn volck. Boven defe fien-

lijcke ftrafFe , heeft God oock andere , om de men-
fchen van haer begeerlijckheyt te ftraffen, waer
van de oorfaken dickwils verborgen zijn , ende de
regelen van de Medicijne te boven gaen,end^de
remedien oock uyt ander Boecken als van Hippocra-

tes te haelen zijn.

H O R A T I V S:

Danda efl eliebori multo pan maxima avavis.

S M s Van



iS6 DEN SCHAT DER

Van de Blijdfchap.

Het V I L Capittel.

MAer ghy moet niet alleen verdriet en vreefe mijden ,

Ghy mooght u boven dien niet al te feer verblijden
;

Want is m u gemoct de blijdschap al te groot
,

Sy leyt u menighmstel tot aen de, bleecke doot.

Degerften en het bloer die komen op-gevlogen ,

En worden van het hirt givveldigh in-getogen
;

S&o dat de leven- kracht , oock midden in de tuft,

IVort haeftigh over-ftolpt 9 'en vcerdigh uyt-gebluft
:

.

Mfter
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Matt wat kan doch een vtenfch of aerdtn over-homen*

Om met foo grooten 'vreught te werden in-genomen l

lylaeslwat hier *vermaeck?geneught,of blyfchapfchifnt,

Dar/iet men dat in haejl.geltjck éehroock verdwijnt.

'Tis niet de fijne wam , cm aerdtfiche beufelfaken

Te roeren fijnen geeft , en groote vreught te maken *

Mijn ziel, fichoongy bequaemt luxeer>en groote fchat,

Tis almaar enckel droom .hebt ofjet niet en hadt.

ONdcr alle Beweginge des Gemoets is de Blijdr

fchap wel de befte, de levende geeften dooral

de leden verfpreyende , ende 't ganfche Lichaem

verquickende 1 maer aifle even» wel te groot en on-

mangh is foo drijfcfe met lulcké kracht de wermte

ende geeften van *t hert nae de uyt-wendige leden,

dat het felfdevande natuerlijcke wermte verlaten

zynde den menfche doet van fyn felven gaen, jae

lomtijtsoock herftigh doot blij ven.

De Blijdfchap geichiet om vedcheydé oorfaken.

Meeft om ons eygen , ofce vrienden geluck , voor-

fpoet, ende wel-vaert , het vvelck de rechte Blijd-

fchap is. Somtijdts oock om dat het ons vyanden
quahjek gaet, om haerdoot ofce ongeval. Alfoo
leTen vvy in Suetonius dat verbhje gheweeftis , ende

groote vreught gemaeckt heeft het volck van Roe-
men , overde doot van de Tyrannige Keyfers 77-

berius
y Caligula, Nero ende Domitianus , van welcke

fy hart ende vvreedelijck getra&eert waren. Cufpi-

niaen befchrijft dat de büjdfchnp , die door ganlch

Italien, en rontom daer ontrent over het dootflaen

van den Keyfer Conjlans den tweeden , foo groot

was, dat de Gouverneur van Italien endedcCapi-
teyns
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teyns niet en dorffcen Hetrainfte teecken van droef-
héyt voor het volck toonen. Senec. Oedip,

Wie jemani heeft gtvreeft vvanneer hy plaghte leven,

t)iefal noyt aen fyn graf bedroefde tranen geven

Groote ende onverwachte tijdingh, en die haeft

geboodtfchapt , maeckteen verbaeftheyt endé ghe-
li/ck als een fehrïck in degene diefe ontfangt. Doen

j

"Dionyfius de tijdingh eerft kreegh , dat ^Alexander de i

Groote te Babylonien overleden was , vverdehy,,1

van blijdfchap foo vetbaeft, dat hyal fuyfelende !

van fijn felven viel , en fcheen heel wech te wefén*

Ende als de uyt-dampingh van de in-geboren
geeften, ende natuerlijcke vvermte te groot endei

gheweldigh is , dan vverthet leven felve haeftelijck

uyt-gebluft. Van dit getal zijn de gene , die van te

veel lacchen fterven. Alfoo ftickte Chryfippm in'ti

lacchen , om dat hy een Efelfagh vijgen eten.

Xeuxis die al fyn konft ende verftant by-bracht!

om de fchoone HeUna met alle haer fraeygheyt wel
te fchilderen, hebbende eens heel na 't leven uyt-;

gebeeldt een oude bes van het lee]ickftefatfoen,en-,

de fiende dat die groote leelickheyt uytter-maten

wel getroffen was , berften by hem felven foo uyt

tot lacchen , dat hy al lacchende fijnen geeft gaf.

Wat belanght de gene die geftorven zijn door al

te groote blijdfchap , die fy ftelden om haer ofte

den haren groote voorfpoet ende geluck, daer vanj

zijn verfcheyde exempelen,
i

i»

Wc den flagh van Cannx, daer de Romeynen eenl L

fchrickeiijcke nederlage gehadt hadden, quam een,j v

die dootgefeyt vvasonverfienst'huys, vvaerover! j

de
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de moeder vanblijdfchap fao verfchricktè* dat fy

doot bleef.

Sophocles dien vermaerden Poëet van Droevigh-?

eynde-fpelen, die foo dickyyils den prijs gehadt

hadde boven fyn mede Poëten;, hebbende J£n.laet-

ften met fyn alderlefte Tragedie nietje den prijs

I

gewonnen, vvert foo veelgelucx van een yegdijck

gewenft , ende fijn hert met fop grooten blij4fchap

bevangen, dat hy op de plaetfefterf

Philippides geen flecht Poëet van Bly-eynde-fpe-

len , nu oudt geworden, fiende.dat hy buytenhope
in den ftrijdt tufTchende Poëten , de vi&Qrie,b§k&-7

men hadde, ftelden fulcken blijdfchap, dat t\y~inïd?

den in de yreught verfcheydc.

Maer feer aenmerckens vy^rdigh is de Hiftörie

vaneen Vader , die door al tegroote blijdfchaprdjs

hy maeckte om de eer die hy> aerffyn fonen fagh

ghefchieden, in>haer armen fterf, ghelijck dat Vaii

lAgelïms mede befchreven is* Defe Vader had* drie

fonen, jongh van jaren , wel op-gevoedt , ende wel
t verftaende 't gene fy ter hant trocken , foo dat eick

iï voor fijn hooft rri de openbare fpelé vanGrïecken-
n lant van een byfonder de prijs verkrefcgh, en'dé de
kroone van vi&orie. Maer als fy alle drie quathen
om haer kroonen te fettgo op het hooft van haer

ra! oude Vader, ende hem vrolick te omhelfcn , foo

)fti vverdeden ouden man foo vvechrgenómen van
val iblijdfchap, dat hy onder haer handen voor al de

werclt fyngeeft gaf. En om foo verreniet te gaen:

eg iLwdethiende, Paus van Roomé, zijnde een groot

een vyant geworden van de Fran^oyfen, en verftaende

o\t 'dat d$ ftadt van MiUn h^er vaji het volck van Key-
i§ " Ier
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fer Carel ontnomen vvas

y daer hy uytter-maten

feernae verlanght hadde,werde foo dapper verblijt,

ende fijn hert onfcftack met fulcken vreught , dat hy
terftont een koottfe kreegh

y ende korts daer aen

fterf, noch }öfi|hivan^aren zijnde-, ghelijck onder

andere veifradc werf van Montaigne z. desEffais 2*

Dele' exempelen hebben wy voör-gefteltom een

yegelijck te toöiVén de groote macht , die de onma-
tigheytheefc vfeonfë Bewegingen dds Gemoets,
daer oock dealder-gêforittte

(
gheliick oock onder

de cömplcxien de vtöiic-ke degefbntfteis ) alflede

mate te veel te buyten gaet, niet alleen hec lichaem

van gèföïit^c7t> rV^er oock van het léven berooven
kan. Waeruyt telcerèïi is, dat men fijn felven ma-
tige feilde hem yvenné niet een effen gemoet op te

nemen 5

t gene hem van Gods hant toe-gefonden

Vvertvhet zy göèt ofte quaet, fonder bem te ver-

heffen , ofte den moet te laten fincken , te feer ver-

blijderi ofte bedroeven; ende gedencké datter noyt

recht volkomen vreughten is. Ovld. 7. Met.

Daer is noyt reyne vreught
,
noyt recht volkomen luft ,

Daerisgeduerighyet dat ons den geeft ontruft:

ende dat daer blijdfchap in huys is, de droefheyt

voor deur ftaet ; ende dat nae droefheyt , de blijd-

fchap oock een beurt krijght. Soo dat hiervvaer-

genome dient de lefTe van dé Vo'éetHorat.t.Carm.s

Wanneer ghy vvert befocht met druck en tegenffoet *

Soofttyft u met gedult , en hout een vaftgemoet ,

En als het foet geluckop u komt neder-dalen,

Enfchjjnt in u vertreek als met vergulde
ft
talen

,
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Soo bint den hooghmoet in9
en toornt u vvindigh hert ,

Invoorfpoet vveefigefet , m.lqdfaem in de fmert.

DeMedicijns konnen oock in 't befonder hier

mede haer proffijt doen , met verbieden dat men
haer fiecken niet en brengt eenige nieuwe tijdinge;

die haer te feer ende hol over bol mocht verblijdé

:

maer de felve aliencxkens ende met difcretie doe
verflaen: alfoo van die ontroeringe, hoewel vro-

licke , <ie fieckte niet alleen en kan vermeerdert

werden, maer- de dont felve .oyeWallea:-,, vvaer

/an noch vele exempelen zijn, die vvy om kort-

^eyts vville hier overflaen.

C f C E R O i v. Ttifc.

urn tatione tnimus movetur placidé atque conjlanter .

turn iüud Gaudium dicitur : cum autem & inaniter

oyt, & ejfufe^ animus exultat , turn ilia Latitia geftiens

vel nimm^dici poteft : quam 'ha definiunt Stoici
} fine

rationc Animi elationem.

S Y M M A C H V S i v. Epift. 34-

.OMCxcmmbui.loumams gaud^s legem nature dixit , ut

^.cur&.volxpfatem fequantur. Nau fobolis primus pa-

. renus\:diè$ hilaraju / rnco: pij metus brevem gratiam

fugant, Homr in exordijs Utus eft , de hinc animos

labarum *ftus ingreditun tongum fiat , fi fergamfi~

I mïlta 6ontexere.
'

Van



iS>z DEN SCHAT DER

Van de Gramfchap.

Het V II I. CapittcLv 1 / ?
}'r.}/' 1

"
* "

' efhc|j

Ti Etfpoock d#t grdfchap hiet dient mede wikgtdrevto

fooryder diehem voegbt omftil te megmdeven \

Want die infymngeeft dit vinnigb monftewoet ,

'Tis feker dat hy ftaegb in roere wefen fnoet, .

Ghy , voor den bejlenraet> pm dit gewoel te mtjdtn »l

Leertfpot\ enfptjt , enfmaet , met koekfinnen lijden r

Leert onrecht> leert gewelt, verfetten met gedult : \

En om dit wel te doen , foo wceght h eygenfchult J

Si
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êoo vveeght in u gsmoet den fiaet van uwe (aken
,

"En hoeghy 7 by den heer ofelders plaght te maken 3

Peyft datje menighmael voor defen hebt verdient

Metfchimp te zyn onthaelt oock van u beften vrienK

Spout hy dan gramme fucht , pltjck als heete kolen *

Seght in u Jiilgemoet , God heeftet hem bevolen y

God geve my geduit. Dit nae den ejfch betracht

Heeft menigh Chriften hert tot fachten aert gebracht.

DE Gramfchap is eé dulle PaAie, die ons ganfch

buyten ons felven ftelt , een begeerte, feydc

lAriftoteles , met fpijt vergefelfchapt om fich te wre-

ken overeenigh ongelijck ofte verachtinghe , die

yemant meent hem ofte den fijnen buyten reden

aen-gedaen te zijn. Ende op een ander plaetfe aen-

wijfende de materiale oorfake van de Gramfchap,
feydt hy de felve te zijn , een ontftekinghe van het

bloet, dat ontrent het herte is, vvaer uyt eenige

heete dampen in de herffenen op-ftijgen, die den
|geeft ontfteilen, ende verrocken tot alles, dat de
vvraeck-gierigheyt voorflaet. Sy is veel heviger

Is eenige ander Pafiie , oock als de Liefde , om dat

et bloet iii haer meer verhit is. Een geftoort men-
che en fiet wit noch fwart aen , alleen lettende om

Miem van een ander te wreken , fonder eens te denc-
[cen wat hem felve van een ander over foude kon-
ïen komen. Waer mede hy dickwils te kort fchiet.

Onder de Philofophen die van de Sedigheyt, en-

ie Manieren gefchreven hebben
,
zijnder geen van

1^
|Velcke ons de Bewegingé des Gemoets beter voor-
eftelczijn , als vznSeneca onder de Latijnfche, en-

jjg'é Pltitarcbus onder de Grieckfche. Defe beyde

N heb-
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hebben infonderheyt haer beft ghedaen om boven !

andere Paflïen de Gramfchap na het leven te fchil-
j

deren: ten eynde wy haer fchrickelijck wefen, ghe- i

lijck als in een fpiegel, aenfchouwende , de felfde
i

foudenfoecken met alle middel te fchouwen ende
|

te mijden. Sy befchrij ven haer als een onverfaegh-
|

de, vvreede,enderafende furie; ftellen haer te zyri i

een wortel ende oórfpronckvan alle tweedracht
,

twift, oproer, oorlogh, rooven , ende moorden :

jae die de werelt in roeren ftelt, ende den menfche
van alle menfchelijcke reden berooft,ende de wilde
beeften gelijck maeckt.

Om nu wel in te beelden de leelickheyt van defe
j

Paffitf, foo let eens te degen op het ohtftelt wefen,
ende al 't gebaer van eenverftoort ende vergramc i

menfche: hy raeft ende tiert of hy dul ende uyt- !

finnigh was , hem dan herwaerts dan derwaerts
j;

draeyende, dan root dan bleyck werdende, fchop-

1

pende onder de voeten al wat hetn ontmoet : hy I

bijt op fyn tanden: klopt op de borft : treckt het

hay r uyt het hooft , het vvelck hem nochtans niet i

j

mifdaen en heeft. Wilt ghy hem noch naerder in'c
1

1

geficht fien : ghy fult dat dapper ontfteken bevin-ï

den, de oogen glinfterende als een fackel, ende
ganfeh root, niet anders als in de dulle honden : en-

de al ft wat hooger gaet , mede den mont van quaet-j

heyt fchuymende : foo datter niet een lidt aen't ge.;

heele lichaem en is , dat niet en fittert ofte en beefc.j

Perjïtts Sau f.

Wanneer de gramfchtp komt, da [chijnt het bloet tefiede,
j

Men kanfyn eygen hm , fyn geejiennieu gebkdtn ,

Min
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Men vier-ooght als een kdt t de mom die boert geluyu

Datvreemt%
dat groufatmis)

dat niet met al enfluyt*

Die aldus gefteltis, wat iffer dat hy hem ontfien

foude te doen ? Sietmen niet,God betert, alle dage,

hoe dat de befte vrienden , door het op-loopen van
defe korte dulligheyt , malkanderen komen te ver-

moorden ? Siec eens hoe dat den verftoorden Cets

aengaet by Terenüus Adelph. al of hy al de werelt

foude op-floecken *AèJ.s* Sc > **

Qch ofnn defen hoop my tegen mochte komen

!

Terwijl ick flae enbriefch, met gramfchap in-genomen ,

lekfou vanftonden aen f met wonder felgebaer,

lekfou mijn vinnigh hert~>gaenfpouwen onder haer %

lek fou met groot vermaeck mijn leet ten vollen wreken »

lekfou dien ouden boef den kop inftucken breken 9

lek fou hem met den voet gaen treden op het lijf%

Omdat hy is degront van al hetfilmbedrijf*

Hoefou ick SyrusJlaen .
? hoefou iek hem verfcheuren ?

Hoefeu ick metgevvelt hemginfeh en weder fleuren t

Hoefou ick alfyn breyn doen vlieten over-ftraet t

Om dat hetfpel begon doorfyn door-trapten raet*

lek fou hem over-al> om mijnen brant te koelen ,

lekfou hem voor gems m§n krachten doen gevoelen $

Ick brack hem galen blaes y
en al met eenen Jlagh 9

Tot dat ick aen den guyt geen leven meer enfagh .Wat noch ? denjongen laf trock ick in hunkertflutken »

lekfou hem uytden kopfynoogen komen rucken >

En goeyen in de griel: maer al het vorder rot

Datjoegh ick op de vlucht , alleen tot enckelfpot ;

N z Of
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Offoomtjn Wrangö-zielhaer vorder gingh verhitten 9

Jck maeckter hutteken van om fcherlincx op gaen fitten ,

Of dreef hem in de lucht > gelijck een lichten baly

Sietdaer een khyne preufvan mtjn verwoede gak

De oorfaken , die yemant ras te paert helpen,

zyn voor eerft kleyn verftant, ende fwackheyt van

oordeel; ende dar fien wy aen vrouwen , oude luy-

den, kinderen, endefiecken ; die moeyelijck ende

dra geraeckt zyn. Daerom is het groot mifverftant

temeenen , jatter couragie is, daer ghewelt is. De
geweldige bewegingen xyn gelijck het op-vliegen

van de kinderen ende oude luyden , de welcke loo-

pen als fy meenen te gaen

.

De tweede oorfake is Sieckte des Gemoers, die

yernant maecktdat hy korfel is, endeniet veel en

kan verdragen. Ende gelijck den fchorften>alfmen

Teydt , haeft geraeckt is , foo gaet het oock met de

géne* wiens gemoet niet wel geftelt enis. Het ver-

liefen van een penningh verftoort een gierigaert;

eenlachjen , ofte een vriendelijck geficht van fyti

wijf ,
vergramt den jaloerfen» Sulcx fchrijft de

Poëet Tropertius van fyn (elven :

lek ben inflagen angfl , ick voele vreemdeflreken,

Oock in een vrouwen-khet dunckt my een man tefieken ,

In ditn u moeder komt en u wat hartigh kufl 9

$00 ben ick metter daet gevveldigh ongerufi

:

V fufter% ofu nicht
(
in dun het mocht gebeuren

Bat fy ontrent uflaept ) doet my definnen treuren ;

laefooder maer een vliegh ontrent u leden koomt,

Jck bender om ontfetj, ick bender in befchroomU

Tet
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Ten derden maeckt oock de Sinnelijckheyt , en
eygen liefde den menfche moeyelijck , ende ras

ontftelt. Dat een glas , ofte yet anders , daer fulcke

luyden fin in hebben, gebroken vvert, daer fullen

fy haer terftont fèer in ontfetten : gelijck men leeft

van Pollioy die daerorn lynen knecht inde vijver

foude doen fmijten hebben,om aes voor de viffch$

te zijn , ten ware Auguftus die over tafel fat, fulcx

belet hadde. Ten vierden lbo doet oock licht ver-

ïtoten, dat men al te licht ghelooft, dat een aenge-

bracht wert. Hnde ten vijfden
,

Die trots zijn uytterae+t, eb grooien hooghmoet drijven,

Sïjn om het minfte dingb , genegen om te kijven
;

M&er die fyn berte proeft , en kent fyn eygen fchult,

iAl vvort hy fchoon geierght , hy toont geen ongedulu

j Maer infonderheyt dat men hem laet voorftaen

{

iveraclu te zijn,doet oock een eeriick man verftoorc

t
,
werden. Soo verhaeit luftinm in fyn 1.3. Boeck,

[;
dat na het overlijden van ^Alexmder deGroote, als

Jjde Overftenbeflotennade verloflingh van fyn we-

de
'duwe te wachten, endede ruyters fulcx toeftonden,

[
het voet-volck fiende haer geen plapts van beraden
!j*egeven te zyn , xArid&um den broeder van Alexan-

Mtr uyt fpijt tot Koningh verkolen.

Jl <Oe Gramfchap vverc by de Philofophen niet op
pen manier ghenomen. Sommige meenen datfe

j|>anfch cjuaet is, ende alle menlchen fchadehjck.

/an welckgevoeléde J^c* geweeft zijn, de welcke

,
>ock andere berifpen , die Platonem ende Ariftotelem

]
'olgcnde van ander ghevoelen waren ,

ghelijck ïn't

'] ireede te den is by Senecam in fyn Boecken van de

'J N 3 Gram-
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Gramfchap* Want wat belanght, dat wy hier voor
inteerfte Capittel van de fterckteende krachten ,

die door de Gramfchap foude mogen toe-nemen , I

by-gebracht hebben, daer op feyt Plutarchus, gelijck
|

de hitte in de Koortfche is , maer ongcmaüght en 1

fehadelijck, dat oock alfoo de iterckte in de Gram-

1

fchapis , maer een quade. Ende den Oudt-vaderi
lArnohim enfchijnt mede niet vreemt van dat ghe-j

voelen te zijn, als hyfchrijft, dat de Gramfchap
nietfonderfieckteenis,ende derhalven in deGodé
geen plaets en kan hebben. Maer defe leere van de

ï/oi/i^Philofophenwert wederom berifptvan eenj

ander Oudt-vader La&anüus, daer hy leert, dat;

Tonder Gramfchap de lönde nietghebetert en wert J
van welck gevoelé oock de ander Out- vaders zijn,

Daeröm dient de Gramfchap wel onderfcheyden td

werden. Want voorwaer foodanige, als wy in*i|

beginfel van dit Capittelbefchreven hebben, is al-l

tijt endeeen yegelijckfeer quaec ende fehadelijck,!

ende maeckt niet alleen den menfche dul ende uyt-I

fmnigh, maer brenght hem oockdickwils om le-

1

ven , gelijck wy terftont met verfcheyden exempe-
j

len fuilen bewijfen. Dan matige Gramfchap karl
dienen voor een Soldaet om luftigh te vechten]

Defe wert , by de gene die Teripateüci ghenoemilj i

werden, geftelt te zijn eé vvet-fteen van de dapper ji i

heyt ende fterekte; ende aen-gewefen dat yeman! h
die gram is met meer kracht tegen de vyant gaet

j

*

^ls een die meteen koel ghemoetmaer dencktda v

hy voor 't vaderlant , ofte om fyn foldie vechter

moet: Ovid. /. Amot. 7.

Qutflibet infirmw adjuvM ita tnmm .

%AchiU
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xAchiüts was de vroomfte , ende fterckfte van al

de Griecken , die in de belegeringe voor Troyen
quamen , ende wert foo haeftigh van de Poëet Ho*
tntrus befchreven, dat hy na veel fmadige woorden
hem oock niet ontfien en foude hebben fynhandé
te flaenaen <Agamemnon, den Overften van'tgan-

fche Leger; ten ware op hetlefte de Godinne Palias
y

dat is» de Reden hem tegen-gehouden hadde. Sy
feggen oock dat het geen goet Advocaet is, die niet

raethevigheytfyn fake voor en fpreeckt, ofte ten

minden de felve metfyn gebaer niet naeenboetft.

Wy hebben onlanghsin defe Stadt ghefien,hoe

dat de vrome,ende feer wel-fprekende D. Bahhaza*
Lydius fair- ged. met geften ende manieren van he-

vigheyt de fonden foo wift te beftrafFen , ende de
jconfcientie der toe-hoorders daer mede foo ont*
roerde, dat vele de tranen uy t de oogen berfteden ;

het welck andere, oock de aldergeleerftePredican*

:en met haer tongen, noch hy felve met de penne
CouAt konnc te wege gebracht hebben. Soodanige
pramfchap ( indienfe foo genoemt mach werden

)

)fte hevigheyt en is niet te mifprijfen : maer de
tndere , die wat boven de kerfgaet , en kan in nie-

nant goet doen , als miflchien in de gene die wat te

)loode, loom, ofte vreefachtigh is, die daer wat
nede op-geweckt kan werden; gelijckaen d'ander
ijde oock de Gramfchapdoor Vreefein-getoomt
/ert. Het welck de Poëet Claudianm oock aen-?

vijft in defeverfien;

SchoonAm degramfchap vvoet met uyt*gelaten geeft%

Defpijtdje kropt haer in indienfe maer en vree/I^

•N 4 An-
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Anders en kanfe niet als alle quaet voorde Geeft,

endphet Lichaem veroorfaken,hoedanigh fy oock
is. Want fy verandert ende is verfcheyden na de !

verfcheyden complexie van de gene daerfe in vak.

In degene die vol gals
, beet, korfelende haeftigh

2yn , is fy als het (pringent vier , ende bar ft ras

uytjgelijck mengemeenlijckfiet in de Francoyfen:

in andere die veel melancholijcke humeuren heb-!

ben , wertfe ghelijck als viergefmoort, ende eet in

I

gelijck een verborgé kancker,d.ie daer na fyn fenijn

I

openbaert, het vvelck inde Italianen placts heeft. 1

Deeerfte, die met open fchuttelen op dift, ende
joffer uyt de mont fpreeckt, ende al datter op 'thert

isuyt laetberften, ende haer felven alfoo ontlaft,;

is beter te-lijden als d'andere; alfoo beter is geenj

vuyl water langh op het hert te laten ftaen , ende
ons oock geboden wert de Son over onfe Qram-j
fchap niet onder te late gaen : van fulcke feyt men

,j

dat Haeftige luyden geen verraders en zijn, daei

men hem van d'andere noy t genoegh en kan wach-
ten. Seneca Medea :

Tiaer is geen groot gevetet in openbaren haet,

Maer gramfchap die men decktdat is een vinnigh quaet,

Alle Gramfchap, maer voornamelijck de haftigc

ende op-loopende , van rafende dulligheyt maerir

de tijcen gheduerfaemheyt verfchelende, ontroefij I

het bloet, ontftelt al de leden, eh humeuren,' infon-j
|

heyt de gal (die by haeftige luydé veel is)dewelcke
3

!

J

gelijck offe fwavel in hadde,eerder als eenigh anda

humeur ontfteeckt: waer door veroorfaeckt wer-

den brandende koortfchen, pluris, boorts, roos , i

geel-j

. ï : J
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gecI-fucht,popelfy, ende dickwils de doot felve,

gelijckuvt verfcheyde exempelen blijckt.

De Keyfer Nerva fieckelijck gaende aen een
qtiade maegh, foo dat hy dickwils fyn eten over-

gaf, werde eens foo feer verftoort op eenen fekeren

Rggulus, ende over hem roepende dede fulcken ge-

welc met de borft,dat hy terftont de koortfe kreegh

met vetvolgh van fweet , ende de doot.

Hetfelfdeis gebeurt den Keyfer Valenüniaen
%
iQ

welcke donderende ende blicxemende van quaet-

heyt inden vollen raet tegen de Polacken.om datfe

Siavonien berooft hadden, ende dreygende haer

te verderven , ende ganfch uyt te roeyen , quam
door de hevigheyt aen't bloet (pouwen, mee lulck

gewelt ende menighte, dat hy doot bleef,

Wencejlms Koningh van Bohemen ontftack met
fulcke gramfchap op fynen fchencker , dat hy hem
met fyn eygenhant woude doorfteken : maerhy
verviel in een popeify, daerhy van fterf.

De Paus Paulus de derde , ghefïen hebbende een
brief van den Hertoogh Ottavio ( vader van den
Prins van Parma, die hier te lande geweeft is

) fyn J

foons foon,waerm hy fchreef te willen accorderen

|met Ferrante Genzaga, om in ïarma te komé, welcke
Iftadt de Paus. dede bewaren in Uen.naem van den
Roomfchen ftoel , werde foo dapper ontdek ends
verftoort , dat hy van fyn felven viel : en na eenige

jaren wederom bekomende , openbaerde hem de
koorts , van de welcke hy in drie dagen fterf : ghe-

•

|ijck befchreven is van P.Vaclo Servita van Venetien
inhetderde Boeckvan fyn Hiftorie, diehy onder
den naem van Putto Soave in Italiaens uyt-gegeven

N 5 heeft
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heeft van'tConcilie van Tremen.

Dewijl wy nu den aert ende nature vande Gram-
fchap genoegh befchreven hebben , foo is het mede
iijtde remedien voor de felfde aen te wij feu. De
welcke van Smeca tweederley gheftelt werden , in 't

tweede Boeck van de Gramfchap op het t8. Cap.
Dat men hem voor gramfchap wacht, ende datmen
hem in de Gramfchap niet te buyten en gae. Ghe-
lijck in de genefinge vanSt Lichaem ander geboden
fcijn om de ghefontheyt te bewaren , andere om de
felve teherftellen: alfoo moeten wy oock opeen
ander maniere de Gramfchap af- keeren , en op een

ander bedwingen ende overwinnen.

Het eerfte is dan, niet gram te werden ;'twelck

wy fullen konnen na-komen, in dien wy alle de

feylen van de Gramfchap wel voor oogen (lellen

,

ende al het quaet dat door toornighey t komen kan,

wel by ons over-leggen. Daeromfal men de eerfte

prickelingh van de Gramfchap niet verachte, maer
het zaet ende de beginfelen tegenftaen , ende den
vyant buyten onfe palen houden , want in-gelaten

lijnde maeckt hy hemheelmeefter; ende doet ons

yet aen-rechten, daer van wy daer na groot berou

hebben

.

Dies acht ick 't oudefpreeck-vvoert nut ,

Hetfchaep dient veor den dam gefchm.

Soo drae men dangewaer wert eenige beweginge

vandefe Padie, dat de pols harder klopt, het hert

begint te bevé , het geinoet te ontftellen , foo moet
rnen om defen brant te bluffen terftont by-brengen

het water vande Reden .-ghelijck Soerates plagh te

doen,
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doen , diefoofacht-finnigh was , ende fijnen toorn

foo wel wift te matigen, als Plutarehus verhaelt, dat

hy haer beginfelen maer ghewaer vverdende, fyn
wefen ende fpraeck terftont veel fachter ftelden, als

tevoren.

Defen Sócrausop eenfekeren tijtgefchopt zijnde

van eenen moetwilligen Iongelingh,als hy fagh dat

fyn volck dat heel qualick nam, en dat fy het wildé

wreken. Wat, feyde hy » in dien my een efel ach-

ter uyt geflagen had,woudtghy dat ick weder tegen

hem achter uyt flaenfoude? Den fcifden Socrates
%

als hy in een Comedie fat van Ariflophanes^óact alle

befpottingen tegen hem uyt-geiproken werden,
ende een van fyn vriendë tegen hem feyde, Neemt
ghy dit nietqualijck Socratesl Niet met allen, feyde

hy, want ick werde op het tonneel , ghelijck in een
groote maeltijdt , met vvoordeH wat over-gehaelt.

Den felfden als hy een kinne-backflagh&reegh

,

eyde niet anders , als dat het moeyelijck was, dat

e menfchen niet en wiften , wanneer fy met eea
lmet moeften uyt-gaen.

Maer fal yemant feggé dit is fwaer ende niet licht

a te volgen; ende waer foude men fulck kruyt vin-

den, 'twelck de haeftigheyt, die van haer fel ven
cherp is als peper, foo foude verfachten ? Men
noet het planten , ende wel onder-houden in den
ïof van ons herte. Ende gelijck door de bouwinge,
de hec verplanten bittere kruyden Toet werden,.

Ifo bouwende allencxkensin ons defe matigheyt,
nde ons gemoet wennende tot fachtmoedigheyt,
o fullen wy onfe paflie konnen veranderen, ende
eel af-trecicen van het gene daerfe te voren toe

ghe^
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genegen was. Om fyn genegenthey t te leeren be-j

dwingen plagh den fel ven Socrates>a.ls hy aldermeeiJij

verhit was , water te putten , ende dat iangh te latera

ftaen fonder drincken,al-hoe-wel hy groenen dorfi|

hadde , fyn felvealfoo ghewennende tot matigheyp
ende lijdtfaemheyt.
" De felve Matigheyt is foo wel gheplant gheweefU

in't herte van Plato, ende hack aldaer lulcke wortel.;

gemaeckt, dat alle (pi jt ende fmaet , die hem , doerjj

hy in Sicilien was, van Denijs dé Tyran aen-gedaer

werdc, niet foo veel en vermocht, dat fe hem een!

quaet oftegeftoort maeckte. Een ander exempef
is van de felfde befchreven in dele verffenuyt hol

vijfde deel van het vermaert Honwelijck:

Als Plato fynen knecht door wel verdiendefiagen

Eens wilde tot de deught , en vande wrevel jagen ,

En dat hy weri geww , eer hy den linckerftoegh ,
|J

Dat hem een vinnigh bloet door al de leden ]oegh\

Speufippe
(
jprack de man ) ontneemt my defe roedtn 9 :

JLndoèi wat hkrbehoort\ want ickbegin tevvoeden : I

Geen menfeh en iffir nut t;e flraffen^nigk qmzt ,

Indien fyn eygen [iel haer awpt te buyten gaet •

lAriftippus berifpende op een fekeren tijt de ghcl

breken van Denijs den Tyran, maecktcn hem fol

quaet, dat hy den goeden Philolooph ïn't aenfich'l

fpoogh \ dewelcke gewapent zijnde met de deugt

van lijdfaemheyt, foo verre was van eenige gram
fchap ofte ontftellinghe , dat hy het voor jock oj

nam , ende niet en dede alslacchen
; feggendc , In

diende VuTchers om kleyn Viskente vangen w(

hec
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heel nat werden, dar hy't hem niet en behoefde re

belgen een vveynigh befprenght te zyn , om eeneil

grootenfalm te vangen.

Hndeomte betoonen dat het niet alleen Philo-

fophen geweeftenzijn, als luyden geen macht heb-

I bende om haer te wreken, die defe deught omhelft

^hebben; maer datfeoock van groote Prinsen na-

TCevolght is, (ietwat Plutarchus befchrijft van den
^Koningh *Antigonus. Dele als hy eens op een winter
lmyn leger gheffogen hadde ter plaetfe daer van alles

4groot ghebreck was , ende dat de Soldaten daerom

fIqualick van hem fpraken , Tonder te letten dat hy
Woo dicht by haer was. Hy fijnen ftaf uyt de tente

>, flekcnde, riep haer toe : Als ghy qualick van my
, /preken wilt, gaet ghy dan niet verder hier van

I, daen ?

Chariüus de Koningh van Lacedaemonien, als hy
?an een van de flaven qualick bejegent was : By de

; L Goden
, feyde hy , ick foude u dootflaen , in dien

»» I, ick niet verftoort en was.

w:
j

Philipptts Koningh van Macedonien ghewaer-
,

choui zvnde vaneen van fyn volck met namen
ïmicytbus, dat een feker Nicanor hem geftadigh ver-

Ichce, ende qualick van fijn majefteyt fprack,ende
cjk ver fulex gheraden werdende , om hem daer over
mij vaerlijck te ftraffen. Nicanor, antwoorden de Ko-
«tingh en is vandcquaetlte niet. Ick moet eens den
deullfde fchult nietaen mijn zvde enis. Verftaende

{«fan dathy in groote ongelegentheyt ftont, eh van
ockipm vergeten was , foo fondt hy hem een fraeye

ie,lBhenckagie. Waer door Nicanor beweeght werde

icn|p dé Koningh allefins hooghiijckte'prijlen. Het
tl welck
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V/elck hem door Smicythu$> en andere aen-gebtocht

„ zijnde , kregen defe ancwoorde : Nu fiet ghy ,dat

het in onfe macht is» een goedé oftequaden naem
„ te hebben

.

Diergelijcken exempel wert van een ander Ko-|
ningh van Macedonien,met namen ^Archelaus^tt-

haelt na ander auteuren by Montctigne $. des Efiais s.

endevanden Kevfer Qonfietntinm by Bjbadeneyra

de las virtudes del Trincipe Qhriftiano 18. V erlcheyden

ander exempelen van verdraeghfaemheyt in Ko-
ningen,ende Prinsen zijnder te lefen by Flmarchus

l

Valerius Maximus, ende Erafmus infyn fpreucken

Maer leer aenmerckens en na-volgens weerdighj

is het exempel van den Koninghlijcken Propheet

Davidy&c vvelcke vluchtende voor fyn fone Abfolonl

befpotende vervloeckt werde door eenen Simei, di<

van hem een bloedt-hont maecktc , ende op herrj

met flick ende fteenen wierp. Het welck foo vernH i

vandaen was, dat het Vavid met toornigheyt ontij >

fteken foude hebben , dat hy oock verbodt dede aeill e

5 , fijn voick, feggende, Laet hem geworden, dat hjjjli

M vloecke: want de Heere heeft het hem geheetenj i

Miflfchien fal de Heere my n ellende aenïïen, endi

my met goet vergelden fijn huydige vloeckinge!

Alfoofagh Davidop God, endeen (lachten de hon
den niet , die op den (leen bijten , fonder te fien öji

de gene diefe gheworpen heeft , en nam verduldig!!

aen de ftraffe die hy door fijn fondé verdient hadde

hopende dat door Gods barmhertigheyt de fake:

veranderen fouden; ghelijck na fijn geloofdaern
oock ghefchiede.

Die nu foo hacftigh ende op-loopende van finn

xyïi
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zyn , datfc haer niec en konnen matigen : die fullea

alle oorfaken ende ghelegentheden vlieden , vvaer

door de Gramfchap eenighfins verweckt foude mo-
gen vverdent

Tegen de meeninge dat ons eenigh leet ofce on-
gelijck gedaen is fal men ten eerften ftrijden , ende

niet licht ghelooven al dat ons aengebracht wert,

Laetdie foute van demenfchelijcke nature altijt by

ons voor fufpeót ende bekent ghehouden werden t

lat het gene wy noodehooren , geerne.ghelooven

:

nde eer vvy oordeclen , ons vergrammen. Daer-

benefFens moet men niet al te curieus alles onder-

foecken. Ten is niet goet dat men alle dingh weet,

illes fier of hoort. Die gaet onder-vragen wat van
ïem gefeyt is, waer hier ofdaer in't hey melijck van
ïem gepraet wert , ontruft fijn felven. Dat niet om

Je lijf en heeft , wert fomtijts verdraeyt of het vry

ven» vat was. Oockfal men fchouwen het gefelfchap

an haeftige luyden. Want gelijck het bafFen van
en hont, feydt den, Oudt-vadet Bafilius, andere

onden medegaende maeckt , foofai een ghemoec
at nu gheftilt is tot gramfchap verweckt werden

,

oor het getier van de gene die vergramt zvn.Maec
et is even-wel goet , na de lefle van Platarchus, ge-
jekdievan LacecUmonïen hare flaven droncké over
fel lieten komeruom dat haer kinderen daer door
;n af-keer van dionckenfchap fouden krijgen:

\\t men oock alfoo het ontftelt wefen van de ghe-
porde fich voorftelt. Ende gelijck onfen Biffe*
\*tes ieydt,dathet de periculooftc fieckrenzyn,

jier het aengeficht van de (ïecken veel verandert;

ném° moCt mer* ^eni ooc^ *n-becWen dat het gaet

met
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met degene die vergramt zyn, diein wefen, coleur,

ganck,ende ftem haer felven niet. en ghelijcken

;

maer fchijnë heel dul enderafende te wefen. Daer-
j

om raeden oock forhmige, dat een verfloort men- ï

fchefyn felven in den fpiegel befie, opdat hy fyn
felven foo leelijck verandert fiende

, fyn ghemoet
mocht leeren bedwingen.

Een van de grootfte remedie voor de Gramfchap
is het uyt-ftellen: dat men den eerften brant wat
Jaet verwaeyen ; want daer na komenfe wel tot be-

daren. Ovid. i. de arte,

Vt fragilis glacies interit ira moret*

De Philofooph *Athenodorm fyn af-fcheyt om na
huys te trecken van tAugufto verfoeckende , werde
van den Keyfer verfocht hem eé goede vermaning;

voor 'tlefte te geven; Ende de Philofooph gaf hem
defe, Dat als hy verfloort was, niet doen, noch

feggen en foude,eer hy het heele ABC by fynj

fel ve op-gefcyt hadde. Het welck den Keyfer foo

wel behaeghde,dat hy hem op de fchouderen klop-j

pende feyde . Ick heb u prefentie noch van doen;

Blijft noch ; Plutarck in Afofhu Aurel. Viftor in Epiti

De Philofooph Plutarchus in fyn Boeck van de

Mufijck, bewijft met Homerus, in't exempel van

lAchilles die gheftoort zynde op Agamemnon, eenj

deuntjen fpeelt, dat de Mufijck ende het fnaren-

fpel bequaem is om een toormgh ghemoet te doen

bedaren.

Wy fullen dit Capittel van de Gramfchap befluy-

ten met de verffen van onfen Poëet uyt het vierde

deel van 't Houwelijck , flaende op het gene wy!

hie;

"
.

'

'ff: II
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hier voor éèfëy t hebben , dat men de oorfaeck van

den toretV mijden moet, endefchouvven fulckedin-

gen, waer cloorwy lichtelijck haeftigh werden.

Hoort noch eeh dienfligh vvoort voor alle teere vrouwen,

Die niet en^zijn geleert boer fucht te weder-houwen

,

Die iieht , en in der hoeft , om eenigh kleyn geval ,

Gaen pellen in het wenk de vlaggen van de gal.

Menfietet menighmael datyemantfchijnt te rajen,

Wanneer een plompe meyt ontrent de fijne glafen

Ofbyhet porfeley» U*** dingen qualick doet,

Menfieu dat yder een de firaffe lijden moet.

Ghy, dien fwackheyt kent 9 verfchoont u eygefeylen^

En treckt definnen afvan al de blaeutpe teykn ,

Van al dat Chinafent. Het broofe porfeleyn

En is u geenfins nut, alijfet wonder reyn.

OfjfooH weerde man vint eenighfoet vermaken

Jn lacky of aerde-vverek , ofdiergelijcke faken

,

Soo gaeu van eerften af, en wapent u gemoet
Met vrede , met gedult> en mei eenfedigh bloet*

Gewent ü met verdrach en fondergramme vlagen

Jtfu eenigh ongehuk dan ongelijck te dragen ;

N/# dat een haeftigh knechts u fi}nftefchotelbreecht é

Nu dat een plompe meyt u glafen omme-fteeckt

:

l ~Nu dattet eenigh kint fal over~hant verkerven ,

1 EnJlroeyen uwen vloer met kofielijcke fcherven ;

Nu dat defchuerfierfelfs u dingen omme-ftoot,

Offomtijti eenigh vrient
% ofander dis- genoot .

\
Set vaft in u gemoet u niet te mogen quellen >

p
Wanneer)e nu en dan komt uwe dingen tellen ;

Tn y fchoonghy menighmael u befle panden mijt ,

Qnthout u niet-te-min van aile wrange twifi #

O Hier
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Hier is geduerigh(lof, om uyt de daet te heren

Hoe dat men allefpijt moet krachtigh over-heeren ,

Hoedat men allefucht van kor/el onverftant

Moet houden in den toom % en leggen aen den bant,

Denckt hiertot uwen trooft , dat broofe vaten breken*

Vat weecke ftojfe fmelt, dat natte dingen leken j

Alwat van de[en aert of'is , ofkomen fal9
Bat heeft airee gevoelt i ofwacht gelijcken val.

Al wat de vverelt fiet moet vallen $ breken, fterven,

Wat [iet men evenftaegh, wat moet er niet bederven ?

Alwat men hier befiet is uk e*> weet niet wat t

la.fiet de meefterf**f* *s m*tr *en aerdenvau

Waerom dan door defpijtfoo vinnigh ingedreven
;

Ey lieve ! breeckter yet ,
het ftaeter op gefchreven ;

Hoe diep oockeenigh dingh u wortelt in den fin f

Dcdoot y
de bleeckedoot y diefitter midden in •

'Dochfooghy lyckewelu niet en weet te dwingen 9

Soo keert definnen afvan alle broofe dingen ,

En des al niet-te-min , verfoeckt aen umn man
"Dathy doch nieten koopt dat haefiigh breken kan «

'Tis beter jonge vrou y 't is beter rogge foppen

Ie nuttenfonder twifi uyt hier-gemaeckte koppen,

Als treurighy ongefint t en met een vinnigh breyn ê

Te nutten hooffche koffi uyt fijne porceleyn

:

Wat China backen kan , Veneetje weet te blafen

Van konftigh aerde-vverck , van koftelicke glafen »

En dient aengeenen menfch van tochten op gebult*

Pus last dat broofe tuygh f ofoeffent n gedult.

Va
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T Ck home tot den angft, en bare vreemde griüen ,

JL Waer door ons menighmaelde ganfche leden drillen ,

En dat wel meeften-deel om eenigh ongeval,

Dat noyt fyn leven was en nimmer vvefenfaL
Wienijfet niet bekent , dat even ftoute lieden

\\By vvtylenfonder gront en hupen reden vlieden ?

I Men feyt ons van een Prins die noyt gevveh ontfagb ,

||
hiaer van ten kleyne muys ah doot ter aerden lagb.

I O z Hoe
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Hoe dickmaelmrt eenftagh, oock tegen hoop verloren 8

'Vermits een rajfche fchrkk het leger quam bekoren

!

Wel vrienden, leeft geruft 9 enflilt u hangen geeft
•

De vrees is dkkmls meer als datter vvort gevreeft .

Het iefte dat de menfch hier over kan bedencken ,

I; dat hem buyten God niet machtigh is te krencken

:

En vpaerom doch gefchroomt voor druck offoarepijni

Het quaet oook even felfs moet ons ten goede zyn.

DE Vreefe is eé benaeuthey t ende ontfteltenilTe

die wy hebben van wegen eenigh quaet , dat

wy meenen ons over het hooft te hangen. Wy en
fpreken hier niet van de vreefe Gods, die een be-

gin fel der wijsheyt is, ende ons foo feer in de H.
Schrifture belaft wert : noch oock van de gene die

de onderfaten hebben van hare overheyt, als prijfe-

lijck zynde; maer van een quade ende ongeregelde

Vreefe, de welcke is een broedtfel van de fonde.

Gelijck lAdam nae dat hy Gods bevel overtreden

hadde, ende daerom vluchtigh was, feyde,Ick

vreefde om dat ick naeckt was , ende daerom ver-

„ berghde ick my. Soodanige Vreefe is eenwel-
bekende Paffie, ende die by-nae alle d'ai^ere kort

op de hacken volght ,
gelijck de fchaduwe het Lic-i

haem. Want fy vervoeght haer by den Gierigaert,

de welcke altijdt vreeft dat hy te kort fal komen.
Byden Eer-fuchtigen, die geftadigh in vreefe ftaet!

voor verkleyninge, By den Amoureufen, die dagh
ende nacht bekommert is, uyt vreefe van een blaeu

fcheen te loopen. Ten kortften, fy is een Paflie

die haer wijt fpreyt, ende daerweynigh perfonen

afkonnsn ontflagen zyn. Iae fy is van de quaetfte
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ende moeyelijckfte van allen, dewijl dat d'ander

Paflïen niet quaet en zyn dan foo langh haer oor-
faeckduert, ende de felve tegenwoordigh is $ ende
die vvech-genomen zynde mede op-houden: maer
de Vreefe is een quaet ende ongeruftheyt , die ko-

men kan van yet dat niet met allen is ,en miffchien

nimmermeer wefen fal.

Dit quaet dan, dat geen quaet en is dan in mee-
ninge ende in-beeldinge , ende dickwils t'onrecht

.

hout ons even-wel altijt gaende, endeen berooft

ons niet aUeen van alle ruft ende vreught, maer
ver vaert ons oock foo feer als het wat bové de kerE

gaet, dat het ons memorie, reden ende verftant doet

verliefen; het minde neemt onfe moet wech , be-

rooft ons hert van krachten , ende doet het foo be-

vriefen , dat het alle kou , al het fchudden en beven
van de koortfen te boven gaet, Lucret. lih. 3*

Ejl & frigida muka cotnes formidinis aura,

ciet horrorem in membris , cencitat artus*

Iae het verweckt dickwils fulcken fchrick , dat de
aren,gelijck men feydt , te bergen ftaen ; maeckt
leucken in de voeten , ende fomujts fulcken ver-

aeftheyt, dat de ktocckfte loopen al of de vyant
chter haer was * die nochtans daer ontrent niet en
. Van defe Vreefe , de vvelcke Panicus terrcrge-

oemt vvert, zyn verfcheyde exempelen in de oude
nde nieuwe Hiftorien te lefen, ende zyn daer uyt
ele by eé vergadert van Symon Goulm in het cerfte

jel van fyn vvonderlijcke Hiftorien , die uyt het

ran^oys in onfe tale overgefet zyn.
Wac een groote kracht de Vreefe heeft, om ver-

O 3 ande-
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anderingein ons Gemoet ende Lichacm te maken
blijckt uyt het exempel van Ferd. Gonzag* , verhaelt

by Pontusde Ueutsr in't leven van Philip de 2. blijckt I

. oockaen verfcheyde, die door vreefe van doot ge-

)

fchoten te werden, onverflens van haer gight ghe-
nafen, betuyght by TkuanusHtJi./ f. C&l ltyogid.20

iAnt. Le&. is. ende Valeriol. 2. Obs. van andere ,

die uyt fchrick van de fententic des doots in eenen
nacht geheel grijs werden , befchreven van Scalig.

exerc. 112. Thuan. Hifi, 13. luniusde Coma c. jo, Lem*
2. de Complex* 2. C&L Rhod. 13. Ant. 27*

Hens een vreemde Hiftorie , die fy fchrij vé van

een groot Heer , de welcke een vroom ende kloeck

krijghfmanzynde, even-wel als hy eerft voor dc

vyantquam, endeden flagh foude aen-gaen, foc,

verbaeft vverdc, dathy fyn felven vuyl maecktej

Hetwelckhem vaneen ander voor den flagh varj

Pavien verweten zijnde, gaf voor antwoort dal
hem miffchien defe fwackhey t wel over foude kof
men , maer dat hy even-wel al vechtende voor dm
voeten van fynen Koningh blijven foude, ende dal
den anderen d'eerfte foüde zyn in't wech-loopen lj/

gelijck korts daer aen oock gefchieden . I

Garjïa de-vijfde , een van de vroomfte Koningcr
(

van Navarre, bevende, als hy ten oorlogh IbudjBu

gaen, gaf voor antwoort aen de gene, die meendjljcj]

dat fulcx uyt bloohey t gefchieden , ende hem mocjlL

wilde geven ; Ghy kent my qualick , in dien my
vleefch wift waer myn couragie het brengen faJ

*t foude plat van fyn felven vallen. |L
(

Soodanige byfondere Vreefe,zyn fommige pcjj|L
ei

foonen onderworpen, ende defe foortè van SchriciL
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en Vreefc komt haer van onbekende oorfake, waer
van hec onderfoecken feer fwaer is. Want daer

zynder,die hoorende alleen dé naem vaneé knjgs-

baer vvant fullen vervaert zyn : ghelijckden naem
van lm Huniades was foo gevreeft van de Turcken»
dat de Minnen daer mede de kinderen plachten te

ftillen. Wy fien dat de kinderen ( die geen ver-

ftant en hebben, ende dien volgende Tonder vreefe

behoorden te zijn ) feer vervaertzyn vooryemant
die gemomt , ofte fwart is , ende dat men haer beter

doetfwijgen met een fchoor-fteen- veger ofte dier-

gelijcken , als met andere dreygementen.

Defe foórte van vreefe en komt niet alleen over
de kinderen fonder verftant,maer oock de grootfte

luydenvan ftaet, jae felve de Stoijckfche Philo-
fophen , die onder alle andere de machtighfte; wa-

IJ! ren in al hare adien , foo datle niemant , wie hy
^ oockzy, enfpaert.
b Plutarchus befchrijfc in't leven van Alexttnder hoe
i' lat Cajfander die hy al in fyn leven vervaert hadde
iJ necqiudeonthalingh , in Babylonien, uyt eenige
jcd ufpicie die hy op hem hadde ; daer nagheworden

.ynde Komngh van Macedoniër), ende van geheel

.njf Griccken-laot, ende wandelende opeen fekeren
[ooi jc te Delphis

9werp fyn oogh o^der andere beelden,
:em ie hy daer ftont en bekeeck, óp het beelt van Alex-

ffifl hder, ende kreegh daer fulcken fchnck van, dac

i$ era al de leden beefden, ende men hadtal de moe-
ja In van de werelt om hem wederom tot fyn felven

•doen komen. Qefe vrees ende fchrick en komt

ff
iet alleen dé menfehe over door het aenfehouwen,

Sch te de heughnis van haer gelijcke menfehen, van

O 4 de
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de welcke als zynde haer gefwore vyanden , fy eer-

tijts ontfangen hebben, ofte noch ontfangen eenigh

quaet
, ongelijck , ofte ftrarFe, maer daer zyn noch

andere wrfcheyde faken die macerieende oorfaeck

geven tot defe paffie.

Want men vreeft niet alleen de leeuwen, tijgers

,

ende andere wilde ende wreede beeften, die ons

konnen om-brengen ,'twelck oorfaeck genoegh is

om te vreefen: ende men vreeft oock niet alleen

flangen
,
padden , fpinne-koppen, de welcke al fyn

het Teer klcyne beesjens konnen ons even-wel
dooden , aengefien dat fy vinnigh zyn : maer daer
zijn oock eenige die van naturen een fekere tegen-

hey t hebben , dat fy foo vervaert ende verfchrickt

zyn van beeften, die wy geftadigh in huys hebben,
ende waer van fy niet befchadight konnen werden,
dat het ongelooflijck fchijnt.

Wert verhaelt van eé groot Prins,die in de legers'

tegen de vyant groote vromigheyt toonde, ende

even-wel dapper verfchrickte als hy een muys fagh

ofte hoorde in fyn kamer.
Een Engels edel-man fittende aen tafel werde

qualick , en hier en daerhem keerende, tot dat hy

van benaeutheytfweete , gelijckof hem yet quaett

-overkomen was: ten leften verftont men vande

gaften , die mede aen tafel waren y datter een kat

de kamer moeft vvefen , vertellende hoe dat der!

Edel-man gewent was altijt foo t'ontroeren , alifei

een kat ontrent was , al hoe wel hy die niet en fagh

foo drae konde hy gewaer werdé 't gene hy vreefd*

ofte haete , ende na dat men gefocht hadde , wertei

een onder 't bedtgevondé, de welcke uy t de kame:

ghc
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gejaeght zynde ,
quam hy wederom tot fyn felven

,

ende befchaemt zynde bekende daer in fyn fwack-

hevr. Defe dingen moet uien wijten eenigefecrete >

antipathie ofte tegenheyt , die fomraige hebben in

eenige beeften ; even ghelijck wy aen d'ander zyde

fien fommige heel verfot ende verfnot zyn , fonder

te weten waerom, op honden, katten , ende andere

beeften,

Defe paflïe ftreckt hem noch verder uyt : want
deneenen vreeft het water, ende't verdrencken,

andere zyn feer verfchrickc , endeniet fonder oor-

iaeck , voor den donder. Den Keyfer CaliguU en
konde geen kelders diep genoegh vinden om hem

verbergen als het donderde,

hvius fchrijft van eenen Philips dat hy feer vreef-

achtigh van nature was jaé foo verre, dat hy ganfch

buyten poftuer flopt als hy maer een flagh van den
donder hoorde , ende ghelijck een die buyten fyn

innen is, focht de donckerfte ende diepfte holen

,

m daerinte kruypen.
Ick heb gefien de kloeckfte krijghs-Iieden ( ende
vert mede van een vroom Prin^e vertelt ) dat fy

iet enkondenfien.dat men haer ofte een ander
loet liet, of fy werden qualijck, ende waren noch-
ns gewent haer degens bebloet te maken tot het

eveft toe in de ribben van de vyanden.
In't korte, defe Paiïïe befpringht ende ontftelt de

lenfehen op verfcheyde manieren, ende men vin-

x weynigh die op d'een ofte d'ander wijfe daer

ïedeniet beiaden en werdé ; maer de Vreefekomt
)mmige uyt kleynhertigheyt , andere meteenigh
mdament ende rede , als oock van wegen de men-

O 5 fchelijckheyt,
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fchelijckheyt, endc dat is , 'tvvelck de Philofooph
%eno een tor antwoort gaf, die hem verweet dat hy
voor een baffenden hont, die hem meende te bijten

,> bevrceft was geweeft. 'Tis feer fwaer
,
feyde hy

;

den menfcheheeluyt te trecken: willende ons te

verftaen geven , dat een menfche noyt foo difcreet,

endenoyt foo wel op fyn hoede is , dat hy niet aln

te-mer en toont dat hv de Pafften onderworpen is.

Ende tAgeüius 16, tioB. Aft* /. vertelt hoe dat doen
de Phüolooph ^Ariftipfm , eens over zee voer, daer

een groot onweder op-ftond, foo dacter niet ver-

wacht en werde, als dat fchipende menfchen foude l

vergaen , hy van vreefe verbleyckte : het welck ge—

J

merckt zynde van een Soldaet,daer by zynde, hem
al lacchende ende fpottende feyde, dat hy hem niet I

feer Philofoophachtigh droegh , foo feer voor de

doot vreefende, ende van fynen t'wegen, dar hy

„ ganfch niet en vreefde. Dat geloof ick wel, feyde
j

„ tArifiifpus, want ghy en hebt oock foo grooten

„ oorfaeck niet van vreefe als ick doe : Want ghy

„ niet fèer bekommert cd zijt om te verliefen de

„ziele van een boef, maer ick vreefden voor de

„ziele van een wijs man. iAgell.i<>.No£t. AB.i. Wt
welcke woordé licht af te nemen is , dat de Stoifche

Philofophen foo wel als andere beweeght konden
werden van de in-beeldinge van't quaet, voor foo

vele fy menfchen waren, maer dat fy even-wel haer

confent daer niet toe en gaven.

Het is warachtigh dattet fommige gevondé wér-

den , die een foo ftereken, (lillen, itantvaftigen

,

ende onbeweeghlijcken geeft hebben, dat fy van ;<

defe PafSe niet ontroert en konnèn werden , alift Ĵ

ooik
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oock dathaer op het aldcr-onvcrfienfte yet over-

valt: maer alfulcke perfooné zynder feer weynigb,

ende elck een en kan niet vvefen als Fabricius
9 de-

welcke
(
gelijck Plutarchus in fyn leven befchrijft)

van de Romeynë gefondé was, voor AmbafTadeur
aen den Koningh Pyrrhus, defe Koningh willende

beproeven het groot hert , ende de kloeckmoedig-

heyt van Fabricius , liet achter het tapijt een Olijfant

verbergen , ende hem op fynonverfienft brieflen,

als Fabricius daer voor by gingh , ende minft op

|

dachte. Hy die niet met allen verfchrickt en was

,

Lfeyde allacchende, Heer, u gout en heeft my
u, gifteren niet konnen bewegen, noch minder van

j„ dage uwen Olijfant. Diergelijcke exempelen
fouden noch konnen ghevonden werden, hoewel
latfe felden gebeuren.

Om nu mede wat te fpreken van de remedien
[tegens de Vreefe. Wat willen wy ons quellen in

Mingen, die noch niet en zyn, ende ons noch onbe-
Le«nt zyn offe komen fullen. MilTchien fal de tijc

jrooft by-brengen, in plaetfevan droefheyt, daer

vy voor vreefen. Hoe veel kander noch tuflehen

lieyde komen ,'tgene dat het qnaet mach beletten ?

Ëenen omgangh van het rat , itelt het onderfte bo-
en , ende dickwils van daer wy onfen onderganck
srwachten,komt de behoudenis. Als de Koningh
\rancoi$ de eerfte,in den flagh van Pavien gevangen
ras, meenden een yegelijck dat heel Vrancrijck
handen van Keyfcr Karei foude komen: maer

st viel heel anders uyt, dewijl elckeen, oock die

voren lyn grootfte vyanden geweeft waren , den
|oningh te hulpe quamen. Daer cn is niet dat

Hch-
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lichtelijcker bedrogenkan werdé, als des menfchetii

voorfichtigheyt. Het gene datfe hoopt , miftfe:'

datfe vreeft, ontloopter: 'tgenefy niet en wacht,
over-komt haer. God hout fynen raet bylonder

:

'tgene de menfchê op d'eene maniere beraemt heb-

ben, befluyt hy op een ander. Laten vvy ons niet

ongeluckigh maken voor den tijt : miflchien en fuUf

len wy hetganfch niet eens fien. Het toe-komen-
de , 't welcke foo veel menfchen bedrieght , fal ons

miflchien foodrae bedriegen in ons vreefe, als inj

ons hope. 'Tis een vermaerdé regel in de Medicine,! I

dat in heftige fieckté het voor-feggen nimmermeer I

fekerengaet : fooift oock met de hevighfte drey-

1

gementcn van de Fortune. Soo lange alffer leven
j

is, foo lange iffer hoop. De hoop blijft foo lange,] I

alfler adetn is.
||

Maer alfoo defe Vreefe niet altijt en komt uydjj

de gheftaltenis der Naturen , maei; dickwils van a|j

te fachte en teere op-voedingh ( want om dat merk
van jonghs op niet op-gevoet en is tot moeyte er i

arbeytjfoo vatten vvy dickwils dedingen fondei 1

reden) foo moeten wy ons van langer hant gewem;

maken het gene ons foude mogen verfchrické, ont

voor oogen ftellen de fwaerfte perijckclen, daer w)

in foude mogen vervallé , endede ongeluéken mei]

een mannelijcke dapperheyt van felfs tegen- gaen

Het is ons veel lichter de Fortune te weder-ftaen,

als wy haer befpringen , dan als vvy onstegen hac

moeten verweren. Want wy hebben dan tijt on

ons te wapenen , ende vvy letten öp onsvordecl

inaer als fy ons verraft, foo leeftfe met ons gelijckfi

wil. Wy moeten dan toefien, dat wy haer befprin
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gende ons leeren weeren ; dat wy ons dickwils een
valfchen alarm maken ; dar wy ons voor-fieüen de

iperijckelen diegroote perfonagien gepaffeert heb-

ben: dat wy over-leggen/hoeTommigede grootfte

ontkomen zyn , om dat fy in de felve niet feer ont-

ttelt en waren , ende andere in de minfte bleven fte-

ten , om datfe haer kleynhertigh hielden.

Het foude te langh vallen, om van elcke vteefe,

iaerden menfche mede bevangen kan werden, in'c

>yfonder tefpreké; maer van dege«e,die ons voor

te Doot doet verfchricken foüdcn wy even-wel

jreeder handelen , ten ware dat de Boecken der

'hilofophen daer vol van vyaren , ende infonder-

I eyt dat onlanghs drie boecken van de verachtinge

es Dootsin Latijn gefchrevé hadde (die oock ver-

uytft zyn ) de hoogh-geleerde heere Daniël Hein*

mus 9 Ridder &c. naer vvien van die materie yec tc

nlvillen handelen, is van Troyen tefchrijveivnae

wlomems* Derhalven fóo fittlën vvy*t hier by laten

eli]ven,endebefluyten, met dit dicht van onfen
nlloëet

:

,0B Bet fchrifken voor de doot dient mede weck genomen
f

tM Om dat voor haer gevoelt mttfi al de lieden[chromen

:

11A En wie dat voor het grafgeduerighfit en vreeft ,

.« Die heeft tot aller ftont een ongerufien geeft.

(tel\Wat raet voor dit verdriet ? leert in u herte wegen
MiHoe dattet met demenfch op aerden is gelegen ,

ral Stelt in ufinnen vajl datftttht , dat edelbloet ,

otè I Dat alwat adem heeft in afch verkeeren moet •

rdijiBLiirt foo met ftaege vlijt u tot de doot bereyden,

yMphfah *l* fondtrfcbrick van aertfche dingen f$heyde*\

; I " Want
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Want dat men menighmalin zyn gedachtenfiet,

Boefwaer Ut eerjigeleekt , bet is ten leften niet*

JAéer bovvt Atte dingb begint een beter leven,

Cbyfult a aen het grafvry-vvilligh overgeven,

Chyfult geduldighzyn t$t in den leflen noot ,

"Een die wel heeft gekeft wat paft die op de doot t

CICERO i.Tufc.

Kon ieterut fapientem mors, qtu propter incertos cafus

quotidie imminet , ér propter brevitatem vit* nun-

%mm knge poteft abejfe*

SENEC A vu. deBenef.i.

Mors omnium dolorum & folutio , ér fink eft*

Yoyez Charron de la Sageffe

livr. 2. chap. if.



H ET

'WE EDE BOECK,

VAN DE

L V C H T-



HIPPÖCRATES de Flatibus:

Hominum, & reliquorum animantium corpora triplici

alimento nutriuntur, cujus h*c funt nomina, cibus 9

potus* fpiritus. *Ac fpiritus quidem qui in corpori-

bus infant % flatus nominamm
,
qui vero extra corpo^

rj,aër.

CICERO ii. de nat. Deor.

Nam cum tribus rebus animantium vita tmeatur cibo

potione^fpmtu , ad h*c omnta percipienda os efi ap~

tijf. &c.

O V I D I V S ii. de Ponto vin

Temperie cxli corpufque animufque \uvatur.

SENEC A vi. Nat Quasft. xxvix.

\A*ty qtti vel terrarum cu!pa f vel pigritia & *t*r

nocle torpefcit $ gravis haurientibus eft &c.

IVSTINVS Hiftoriar. lib. xLiv.

Salubritas codi per omnem Hifpaniam <squalis , q
aeris fpiritus nuüa paludium gravi nebula infic'ttur

Jiuc acceduntj& marine aur& , undique verfus ajfiduii

flatus, quïbus omnem provinciam penetrantibus , evem

tilato terreftri fpiritu , pruipua hominibus Saniu 1

redditur. Vide Rod. San&mm i.Hift. Hifpan. I





CICERO
Lib. i . de Divinatione.

ZAlu tem pejlihntes , ttlU falubres 9 alU qtu ACUt4
ingenia gignant, aïU qm retufa. Qtu omniet fiunt*

!§• ex cosli vmttau % & ex difpatili afpiratione ter-

rarum %

MONTA IGNE
m w. livr. des EJfais chap. x 1 1 •

Si par experience noustouchons a la mainque la

formedenoftreefpritdependdel'air, duclimat,
öcduterroirou nousnaiflbns : non feulement le

teint, la taille , la complexion , & les contenan-
ces, maisencores les facukes de l'ame. Et

i

coeli nonfolum ad robur corporum , fed etiam animortw\

facit , die Vegece.
Idem docent Polyb. lib 4. Cicer.z. de Divinat. Liviuil

lib. 44. Bardaim 4. Satyr. 2. Bodin. j . de Rep. 1
j

H V A R T E

en el exam.de ingenios Cap* I I.

No folamente fe conoce efta variedad de coftum

bres en regiones tan apartadas , pero aun en lugr

res que no diftan mas que una pequena legua

non fepuede creer la differencia, que ay de u

genios entre los moradores.
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Van de Nootfakelijckheyt y ende

Verfcheydenheyt des Luchrs > ende
uyt wat oorfaken de felve veel ver-

anderinge onderworpen is.

Heteerfte GapitteL

NAdien dat aende Lucht is wonder vulgelegen ,

Sao dient van fyne kracht hier mede niet gefmgen :

De lucht (peelt inde menfchy foo langhfyn aderftaet%

Het Cy dat hyfich ruft t ofop en neder gaet.

Wy nemen fpijs en dranck alleen by korteftondm ,

Uae dat de t$t vereyft , en dienftigh vvert bevonden}

Meteryder nut de lucht door al den ganfehen dagh 9

Soo dat hy fyn gebruyek niet eens onberen mach •

Hetftaet danyder menfeh met alle vlyt te letten ,

Waer dat hyy na de kunftyfyn vvooningh heeft tefeiten \

Wantfoo hyftgh begeeft in ongefonde Lucht ,

Weet dat fyn korte tijt in haeft daer henen vlucht:

Weet dat uyt vuylenftanck en ongefonde dampen

Niet andersrtjfen kan als veelderhande rampen.

Weeft dan voor t
y

Element enfyne kracht bevreefl 9

Want uyt een dicke Lucht onftaet een dommen geeft f

kNder de fes verhaelde middelen der Gefont-

"heyt , en is de Lucht de minfte niet. Sy geeft

jfe natuerlijcke vvermte ende geeften bequaecn

sdfel, ende verkoelmgh, ende ontfanght daer-en-

K'/en de roockachtige dampinge, die ons Lichaem
-geeft. Wt defe drie oorfaken is de Lucht een

P 2 raid-
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middelen om onfe Gefontheytte helpen bewaren

:

het welckfy doet foo van wegen datferontom ons

fWeeft , ende door de kleyne 1 weet-gaetjens van d£
|

huyt binnen ons Lichaem dringht,als infönderheyt
|

datfedoor den afem in-getrocken vvert. Op defe
j

manier heeftfe de meefte macht om ons Lichaem te

veranderen, alfoofe met meerder hoop ende kracht

;

indringht. Doorliet adem halen vervult fy cerft

de mont| neus, herffenen , de ftroote-pijp ofte:

lucht-ader k longe , hert, ende alle de ïtagh-ade-l

ren ,uyt de vveicke (y als in een oogenblick door
het gehecle lichaem vcrfpreyt wert.

Van wat <6e|ïaïecntè ofte Jloebamgöept M
Lucht is, de felve geerde eerft aen de geelten, daer-

na aen de humeuren , ten letten opek aen de geftal

renis van de deelen des Lichaems.

De belle Lucht is,de vveicke in hitte, koude
j

vochtigheyt, endedrooghtegematight is ,die dun
;

fuy ver ende klaer is, die met fachte winden be

weeght, ende fomtijts meteen gefonden regen gei
j

doopt wert. Want door de winden, infonderhey

die uy t het Noorden waeyen , te feer beroert zyr

de , is fy al te droogh. Maer alfTc met matige poe (

fen door-waeyt, ende fomtijts, doch niet lange 1

f

beregent wert, dan wert de drooghte door den nl f

gèn ververft , ende wederom den regen door c 1$

drooghte gem^tight.Soodanige Lucht behout on
'

natuerlijcke wermie inhaermatigheyt, verquicl

degeeften, verdunt het bloet, verheught het hert 1

vermaeckt het gemoet , verweckt 'den geeft en<

*t verftant , bevvaerc het ganfche Lichaem in völ

gcfontheyt , ende maeckt het felve wackertota
wei 1
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vverckinge , ende is yder menfche van wargaren»
Cndegematigheyt hy zyn mach , nut endegefónt.

In regendeelis hecquade enongelonde Lucht die

te heer, te kout, te vochtigh,oftetedroogh is, alfoa

defclve ons Lichamen doet veranderen- van haren

natuerliveken ftant , ende hare onmatigheyt ons in-

druckr, £ven-wel is fodanigc ongemarighde Lucht:

iden eenen foo onbequaem niet als den anderen, ge-

'ijck hier na in het tweede Deel gefeyt fat werden.

Noch erger is de befloten Lucht
,
gelijck in &a*

ners die langh toe-gettaen hebben. Sooverhacit
Albertus Magma van een put die te Padua geopent
verde , vvaer uyt foo quade Lucht quam , datter

de menfche af ttorvé. Uicke, miftige, onfuyvere
.acht, verdonckert de geeften, verdicktende ver*

vackt het bloet ende de humeuren, benaut het
erte, befwaert het gernoec , ende maeckt her gaa-
he Lichaem loom eimietraegh: ende over-vaiien-
e ende verfwackende de natuerlijcke warmte,

J plet alle haer werekinghe, ende maeckt deinen-
^(he grof, dom , ende plomp.

Heete Lucht verbet onfe Lichan*cn > verdunt en-
verfmelt de humeuré , vermoeit de krachten;

1 iidcindienfe heel heet is , j^aeckt daer-en-boven

|
cn i

n kort leven. Daeroin feyde ^AnftotcUs dat de
baren , ende die in KAfrica> daer dc Son de aerde

H'verhec, vvoonen, niet langh en leven, om dan

£r natuerlijcke vvermte door de groote hitte vaa

I,

|Son vervlieght , ende haer lichamen haeft ver-

>oght werden. Daer beneffens doet de heete

;

cht fwecten , ende het water- maken verminde-

, verweckt derft , krenckt het verteeren van dc
P

3
ipijfc,

illtO

er
toi
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fpijfe, endealle natuerlijcke vrerckinge.

In tegen-deel de koude Lucht verkoelt, treckt;

toe, maeckt vaft, befluyten vermeerdert de inner-

lijcke vvermte, ende doet daer door alle§ beter vèr-

teeren ; verweckt het water, fooom dat de voch
tigheyt niet uyt-gefweet en wert>als oock iufonder

lieyt om datfe door het toe-fluyté ende toe-dringen

gelijck als met de hant uyt een natte fpongie na be*

rieden uyt-geperft wert. Daer-en-boven maeckt de

koude Lucht dat de Lichamen fterck en van goede
koleur zyn/t vvelckmen fiet aende Luyden die

in*t Noorden woonen.
De Vochtige Lucht vervochtight het Lichaem,fl

verfacht de huyt,doet veelovertolligheyt groeyen,

maeckt de menfché van geeftcn ende leden traegh.

De drooge Lucht verdrooght alle de geftalrenuj

deslichaems, vermindert de overtolligheyt,maecki
k« lichaem rap , ende ras, ewde den geeft wacker.
Hoe nudefe onmatigheyt verbetert vvert, fuller

vvy in't tweede deel aenwijfen.
Wat vordcrs de geftalteniffe desLuchts aengaet

de felveen is n'^t allefins, end&altijt even-eens;
maer verandert uyt verfcheyde oorfaken. Endi
vooreerft isfy verfcheyde naede fituatie ofte gele

gentheyt ende nature van<le plaetfche.

Tot de 45eleget1tïjept behoort eerftelijck op wa|

climaet ofte hoetk van de werelt de plaetfe gelegei

is. Het eene Lant is heeter ofte kouder, na dat hc

verder ofte naederleyt van den Circkel Equinofiia

ofte TropicoCancri, ende opwatgraet endebreete
gelijck de Sterre-kijckers fpreken. Want hoe ee

Lant langer de Sonne heeft, ende hoe de ftraie

dkq\
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«iaer rechter ende vlacker op vallen,hoe het wèrmer
is : ende in tegendeel , kouder.

Wt defe ghelegentheyt voorn^melijck iffer niet

alleen groote vergaderinge onder de menfchen van
langh leven^ fterckre, engefontheytdes Lichaenis,

maeroockin verftant ende manieren. Soofeydc

Hifpocraus in fyn Bóeck van de Lucht , wateren

ende pJaetfen , dat de gene die in de Nöortfe fteden

vvoonen, wat wilder ende vvoefter zyn, ende niet

foo gaeu van verftant, als die van't Ooit en. Het
vvelck de Poëet Lucanus mede aen-geroert heeft

in fyn achtfte Boeck:

Wat in de foete Lucht van Ooften vvott ghebaert »

Dar is vanfachteftof, en van een heufchen aert ;

hiaer uyt het Noorder rack daer komen harde menfchen^

Die[potten met de doot> en niet als krijghenvvenfchen*

Tot beveftingh van die leeringe heeft Galenus

en Boeck gefchreven, bewijfende dat de manieren
es Gemoets volgé de complexie endegematigheyt
an't Lichaem , ende dat nae ghélegentheyt van de
vermte, koude, vochtigheyt , ofte drooghtevan
et Lant daer de menfchen vvoonen , ende van de
)ijfe diefe eten, ende het water datfe drincken»

de de Lucht diefe in-trecken , de een mal is , ende
ander wijs: d'een ftout ended'ander bloo: d'een

reedt ende d'ander barmhertigh : ende foo voort,

nde om dat te beveftigen , brenght hy vericheyde

aetfen by uyt Hippocrates , Plato, ende ^Ariftoteles 9

welcke beveftigé,dat het onaerfcheyt der natiën

o in de gheftakenis des Lichaems , als in de con-
Lien der Zielen fpruyt uyt de verfcheydenheyt

P 4 vau
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van die gematigheyr. En men (iet kiaerlijek dóór
de eervarentheyt, hoeveel de Grieckcn verfchelen

van de Mofcovïiers , de Franqoifen van de Spaen-
gjaerts , de Indianen yan de Duytfchen , de Moren
van de Engeliché. Ende fulex en blijckt niet alleen

in Landen foo vette van malkanderen ghelegen
;

maer oock in nabuerige Provincie. Laet ons maer
aenfiende Brabanders, Vlamingen, Hollanders

>

Walen, Vnefen, ende andere nabuerighe volke-
ren, wy fulJendaeriu bemereken veriUieyden we-
fen, manieren, ende cqijditien , ende dat om de

verfcheyden gemaügheyt die elcke van de felvighcll

Provinciën heeft.

Diedantuflchcn beyde ineen gematight Landt
daer het niet te beet ofte te kouten is woonen, zyn-

der beft aen, ende niet allee gefonft van Lichaem:
maer oock van verftant , manieren , ende wijsheyi

beft begaeft, Soo leydt een Egiptifch Pricfter bj.

Plato in Twuo
f
dat de'gematighite Landen de wijftdj

verltancien voort-brengen. xAfiftoteles fchrijft mc
de datfe woeft van welen ende manieren zyn ,dieii;

Ij

teheete,oftein te koude plaetfen woonen: want

feyt hy TrohL /.de befte gemaügheyt is nit

f , alleen het Lichaem , maer oock het Verftant de

„ menfché nut; dan al watuyt-fteeckt, verandeit

„ en verkeert , foo de gematigheyt van 't Lichaem
,,als van't Verftant. Vergehjckende even-wel d

heete plaetfen met de koude; feyt, ï&Probl.j $, d;

dé Luyden in de werrne Lande wijfer ende vcriiar

diger zyn als in de koude. Diergcïijcke vvert va

Gaknm by-gebracht in het tweede Boeck van c

Gematigheden, op het lêfteCapittel. Als oock i
(

.Ar
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het tweede Boeck van de behoudenis der Gefont-
heytophet fcvende Capittel, alwaerhy beOuyt,

dat de beft geftelde Lichamé niet als in middelbare,

ende gemaüghde Landen gevonden werden. Het
befte Lirharm, feyt hy , 't welck is als een regel

„ van PolycL tuSfhttfi in ons Landt als wel geroa-

„ tighc zj n4c veel fyn gelijck. Maer by de Ftan-
„c^oilen, Scythen, Fgyptcnaers, Arabiers en is

„ lulcx ganfeh niet" te vinden. Ende hy voeghte*

by i Het gtne in ons Lant, het welck vvijt en bieet

„is, int midden gehouden werr, is voorwaer al-

der-gematighft, gelijck het Vaderlantvan Hippo-

crates. Hier uyt hebben fommige nieuwe fchrijvers

genomen, datter buyten Griecken-lant noyt s oock
[door mirakel,een groot verftant voort-gekomen is,

dat niet van vele verftanden derGriecken overtreft

Jjfoude zyn. Dewijl in ander Landen van wegen de
[ijPhilofophie niemant tot die hoogheyt van PUto
ilbfce lAriftoteks noch oyt gefien en is : noch uyt de
(tlMedicijns yemant ergens uyt-gemuyt en heeft als

mHippocrates ende Galenus: gelijck oock uyt de Ora-
iteuren memant het en kan halen by de vloeyende
«vel-fprekentheyt van Dcmofthenes : of t uyt de Poëté
titioy deaerdigheyt van Homeras^ ende foo voort in

il(

|J|tnder konden ende vvetenfcbapf^n. Maer al ift

baBvaer,dac Galenusgdeyt heeft , datter by de Scythen
.yjj'an aller menichen gedachte maer een Philofooph
J;;eweeft is,ende t' Athcncn veel diergelijcke. Oock

ltI
f|iat te lAbder* veel dwafen geboren zyn , ende wey-

veIt
|i igh te Athenen. Waer van AptiUiut fchrijft, by

;va
flie plompe Scythéis de wijfe Ihiloiooph Jlmcharfn

s0
Jjfcborcn > ende by die van Anenen dé dwalen Cato

P 5 M$&
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Mdkides: des niet tegen- ftaende, foo en behooren
even-wel andere Landen niet veracht te blijven»!
infonderheyt fommige dieindienfe niet beter,alnjd
foowelgematightzyn, als onder eeri climaet gele-ij

gen
, gehjrk het uyrterfte deel van Italien,'t welck

den wi/fen Pythagoras, ende vele van fyn na- volgers
voort-gebracht heeft. 'Wijckt lulins Ctfar voot
tAltxander? Is Cato minder als Socram? Cicero als

JOemofthenes ? Virgilius als llcmeyus ? hnde om nu van
andere Landen te fwijgen, ende te toonen dat de
Lucht alleen het verftant niet en geeft , wert tegen*
woordigh met minder verwonderingh in de Stater
van Hollant aen-gchoort de wel-fprekende tongt
van d'Heer Raet-Penfionaris Ge/r, als eertijts du
van Demojlhenes te Athenen , oftedie van Cicero t<

Róomen ? Heeft den felven Heere de Nederiant
fche Poëfie midden onder fyn grooteende laftigtj

ampten niet foo veel luy fters gegeven » als Homerü\
de Griecfche, Virgilius de Latijnfche? Wy volger

Virgilium, Virgilius Homrum^h die heeft ontalli)ck<

plaetfen van de H. Schrifture gevolght , gelijck aen
j

geteyekent is by dé hoogh-geleerden Heere Dam
Bewjius, de welcke met (yn Griecfche en Latijnlch<

verlien al d'oude Poëten de kroon van 't hooft ge!

nomen heeft , daer by befittendede geleertheyt efi

de talen van Ooftenende Weften. Wy fouden vatj

andere vvetenfehappen mede trefFelijcke Lichte],

uytons lant by konnen brengen, dan alfoo wy hie

geen Lof- dicht en fchnjven, foo fullen Wy 't dae

by laten. luvenal Stt. io.

< • Tjmocriti fapienüa tnoftftrat

Summos p°Jfe virosffi tnagna, exempla daturos
9

yervecum in fatria\cr#(foqfie fub a'ére ntfcü
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Maer hoe-wel de Lucht verfcheydenis,nae dat

de plaetfe van den geleyden Circkel gelegen is, en-

de dat elck climact een befondere gematighey t van
Lucht heeft , foo zynder even-wel noch ander din-

gen die oock in eé ende het felfde climaet de Lucht
doen veranderen , ende dien volgende oock deghe-

ftaltenis van het L'chaem ende Gernoet in de men-
fchen. Soo feyde Cicero de Vato , van Gnecken-lant.

dat te Athenen een dunne Lucht was , ende 't volck

daerom fcherper van verftant, als te Thebe, maer
2io, mijlen daervandaen, alwaer een dicke Lucht

;was , ende bot volck. Herat, Efift. j.

Boeotum in craffo jurares aért natum*

Soo en woonen oock nergens in een climaet de

lt
i|Moren, ais alleen in Moren-iant, ende datom den
J oefonderen aert van de plaetfe. Want aldaer. komt
J\>y andere oorfaken, die met d'andere, ondereen
Ijtjflimaet gelegen , gemeen zyn , dit noch by , dat het

ucipnt van naturen fandigh ende favelachtigh is, het

aeii
ivelckde onifangen hitte langer behout , ende de

)^tchamen van de in-woonders verdrooght ende

nl|[erhrant.

Soo dat dan ten tweeden öetl tpQtü %ttt tlfot

SatUCe balt t Hanöt mede wat ooen kan toe de
matigheyt van ae Lucht : waer in gemcrekt wertr
ui wat neut het zy \ ofte het hoogh ofieegh is, hoe

jyip bergen ofre valleyengelegézyn: wat voor win-
Tin daer meeft vvaeyen : ofte het ontrent de Zee

,

ieby Moeraffchen leyt. Want daer is veelaen

4 l'eêen °f ^ec een vette, kleyige, fteenachtige,

^[machtige, ofte magere landouwe is : offer metaeL
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gevonden wert, ofte niet ; of het effen ende vlack

lantis, ofte vol bergen ende valeyen. Dewijleeen
ïandigen ende mageren gront een drooge Lucht
maeckt , ende een verten gront een vochtige Lucht.

De Landen dacr Mijnen gegraven werden
, geven

dicwiis een fenijnige ende guaet-aerdige Lucht van
haer, ende verwecken foo in de rtae (|-rgelegfn fte-

den ecnige (leekten, die aldaer iviïfjftiot ofte dat

Jantaygen werden. Uooge plaetfen zyn gemeen-
lijdt kouder, ende werden van de winden meer
doot-blafen: de leege zyn heeter , ende ontfangen
raffer ende krachtiger dé weder- (bgh vande ftralcn

der Sonnen , ende die onder aen den bergh tegen

het Ooften ende Zuydcn haer woonpiaets hebben,
voelen veel meer hitte , als de gene die achter den
bergh in't Ooften ofte Zuyden vvoonen , ende de
Welekehet Noorden ende Weftcn open hebben,
en; Ie van het Ooften ende Zuyden, door den bergh

af-geflocen zyn. Want die op de vorige wij fe gele-

gen zyn, ontfangen terftont de ftralen van de mor-
gen- Ion

i
en moeten oock de hitte van de middagh-

ion uyt-ftaen: macr dieopdelaetfte maniere achter

den bergh woonen, fyn het meeften-deel van den
dagh fonder Sonne-fti*alen,en leggen onder-tuljché

voor de Noorcfche winden open, ende krijgé eerft

de ftralé van de Son, als fy daelt, ende aen't onder-
gaenis. Siet hier van breeder by Doclor Septalim ,

in fyn utft-lejjfctngê op Uipp, de a'ér. aq. & locis, ende
Op lArift. /. Probl. sj.

De 23ergetl veroorfaké mede datfommige Lan-
den lekere winden min ofte meer onderworpézyn,
Êpde alfoo volgens den aert van allulcke winden»

aJffe
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alffeöntfangen , heeter ofte kouder zyn. Want in-

dien de Bergen dé Noorden wint fteuten ende uyt~

houden, en den Zuyden wintin-laten, datmaeckt
de plaets wermer ende vochtiger ; ter contrarie in-

dien door het leggen van dc bergen den Zuyden
wint den toe-gangh benomé wert, ende den Noor-
den ontfangen, dan is 't lant kouder ende drooger.

De Steden die na de op-gaende Son leggen , zyn
gefender als de gene, die na het Noorden , ofte nae

de heete windé toe leggen ; ende har£ in- woonaers
zyn levender van vvefen , ende hebben een beter

koleur, ende daer komen minder Sieckten. Dewijl

hitteen koude aidaer gematight is: daer benefFens,

fbo is al het water, dat na den Ooften,ofce denop-
ganck van de Son leyt

,
klaer, fuyver, ende lieffe-

lijck. Maer de wateren die nae het Weften , ende
den onder- ganck van de Son 1-ggen, ende voorde
winde die uyt Ooflen waeyen,bedeckt zyn; werden
dan van heete, dan van koude winden licht over
bcwaey t, ende maken derhalve dat (oodanige Lan-
den vele fieckten ondef-worpen zyn. Want fy en
hebben de glans van de Sonne niet , voor da^ fe heel

hoo^h is. hnde des Sotners vvaeyender 's morgens
koele winden, ende den douw valt ; ende voorts

de Son tot haer komende door- braet de menfehen.
Hierom feyde Celfus oock wel, dat degene die haer

gcfontheyt liefhadden, haer moften wachten voor
de morgen ende avont lucht. *

Niet vroegh uyt , mMr vroegh ondsr dack ,

Bat is gtfotit, en groot gemack .

Alfoo hebben oock eé befondere geftaltenis des

Luchts
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Luchtsalfulcke Steden , de welcke leggen op heete

winden , ende die tuffchen des winters Sonnen op-
ganck,ende onder-ganck door-blafen; als oock
diecontrarij gelegen zyn, ende koude winden tuf-

fchen dén Somerichen op-ganck ende onder-ganck
der Sonnen ontfangen. Van 't welcke breeder ver-

handelt wertby Hippoerates in't boeck van de Lucht,

vvateren,ende plaetfen, niet verre van't begin : en-

de by Cardanus ende Septalius, in haer uy t-leggingé.

De %tt ende JBöttaflfeit ontrent eenigeplaet-

fen zy nde, maken aldaer mede een befondere ver

anderingh in de Lucht. Want uyt luicke vochtige

en waterachtige plaecfen werdé veel vochtige dam
pen in-getrocken , de welcke haer onder de Lucht
vermengen, ende de felve vochtigh maken . endè
dat te meer» in dien de Zee ofte de Moeras in'tj

Zuyden leyt, want de winden daer van daen!

vvaeyende, vermeerderen de vochtigheyt. Danj

indien de Wateren in't Noorden gelegen zyn, foo

fal Tonder twijfel de kouvvigheyt door de Noordei

winden vermeerderen. Maer foo de Moeras, ofte

de Zee in't Ooften leyt , ende dat niet verre , dat fa'

ftoffevan overvloedige vochtigheyt aen-brengen,

ende deop-gaende Son fal lichtelijck de vochtig*

dampen in de plaetfen daer fy nae toe komt » me:

haer (Iepen. Dan by al-dien datter meer vveghsi

tuffchen de Zee ende de plaetfen die in't Oofter

leggen , foo werden de dampen , die daer van opj

komen, van de dralen derSonne verhit ende verj

drooght»ende brengen een drooghte in de plaetfer

daerfe komen. Maer daer komt minder vochtig

heyt van de Wateren die in't Weften gelegen zyr

Wai
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Want de dampen, die daemyt-waeflemen, werden

van de onder-gaende Son wech-gevoert ; ten ware

jde ftercke winden het contrarie deden. Dit is even-

[wel infonderheyt te verftaen van effen , ende velt-

achtige Landen. Wantindiender oock bergen zyn,

boen konnen de felve niet weynigh degematig-

ïeyt, daerwy afgefeyt hebben, des Luchts van de

Zee ofte andere wateren voort-komende vermeer-

deren ofte verminderen. Want in dien het Landt

an voren de Zee, ofte ander vvater heeft, ende van

chteren bergen : foo verminderen fy de qualiteyt

>fte hoedanighey t van de Lucht , die door de by-

eggende wateren aen-gekomen is, door dien datfe

eletten ende verhinderé dat de dampen ende win-
é die uy t de Zee ofte waterachtige plaetfen waeyé,
iet voort en konnen gaen 5 maer aidaer gelijck als

et een muer tegen gehouden werden , ende alfoo»

rfamelende, ende vermeerderende, haer krach,

n meerder uyt-fprcyen. By exempel, in dien een
oei, Zee ofte Moeras in't Zuyden van eenige Stade

te Landt ghelegen ware : ende dat de felvige van
hteren, ofte uyt het Noorden met bergen befec

as , foofoudc den Zuyden wint in fulcken ghele-

Jl|ntheyt als befloten xynde veel grooter hitte ende
ïchtigheyt verwecken, als in een open ende vlack
*j,lc, daerhy voort-ioopen mocht. Soo oock in-

n in't Ooften ofte Weften een Moeras ofte de
ehet Lant bepaelde, ende't felve van achteren
t bergen be^ingelt was : foo louden de winden
e gematigheden veel krachtiger in-ftorten, als

en vlack velt.

lfoo gaet het oock met de jftgtttn* Want dc

ftinc-
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ftinckende dampen diedaer ghemeenlijck op-ge-
Worpen worden, mengen haer onder de Lucht,
ende werden door de Winde in denabuerige plaet-

fen gedreven ;daer toe niet vveynigh en helpt , de

gelegentheyt, ghelijck ghefeyt is , van de Bergen.

Maer de Speloncken,en hollen der aerdé, feni jnigc

dampen van hatfr gevende,konnen de Lucht alder-

meeft bederven. Daer van hebben wy hier een

notabel exempel aen-gewefen , dat ontrent Napels

inltalieneen plaets is, diefoo vergiftige dampen,

o*prgeeft,dat alle dieren die daer wat over blijven!

flaen, op ftaende voet doot blijven , ten zy datfcjl

terftont ineen fti!-ftaende poel daer ontrent 'Lam
d'Agnano ghenaemt, gheworpen werden. Leandei

Albertus die de plaetfen van Italiën inde Italuen,

fche fprake fecr wel befchreven heeft,geeft hier vaij

feer goede redenen. Ick geloove , feydt hy , dat dij

dieren hier aldus fterven , om de ftinckende endt;

fenijnige dampen, die gheftadigh op-trecken va»

onderé uyt de aerde, daer Mijnen zyn van (wave)

aluyn , endc diergelijcke ; de welcke daerom t

fchadelijcker zyn , om datfe opeen kleyne piaetlè

ende daerom dicht by malkanderé gedrongé zy nd

op-komen. Waerom zy foo veel te meer den ader

fluyten , ende de dieren doen fticken. Maer dad

daer na in dat water geworpen zynde, vvederot

bekomen , meent hy , mitfehiente gefchieden , ot

dat de levende gceften door djn fenijnigen dam
befloten zynde ,

blijven gelijck als flapende : ene

dat daerna door de kou van'c water fy terftont b(

komen, maer foo men daer wat te langh mee

vertoeft, dat dan de levende geeften ganlch onde

druck
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druckt werden, cnde den eeuwigen flaep op voighr,

fondervanhet water eenige baec te krijgen. Niet

verre van die plaetfc is noch een ander lack ofce

ftil-ftaende water, Avernus, endenu Lago d'Averno

genaemt, om dat het door fyn ftinckende dampen
alle de vogelen , die daer over vlogen , neder dede

doot vallen. Hier van fpreeckt de Poëet Virgilms in

in fyn fefte Boeck, daer JEneas ende Sibyüa na de hel

gmgé, waer van al hier de mont by alk oude Schrij-

vers gheftelt wert :
1

Wat vogel oyt beftont of defen foelie{weven ,

Die viel in baeften neer , en liet~> ter(lont bet leven ;

Soogroufaem was deftanck die uyt hetwater quam ,

Datganfch bet Griecken-lant bè voor dé afgrontnam.

Maer de Keyier ^Auguftus heeft de boffchenjdie

laer rontom (tonden, uyt doen roeyen, ende alfoo

il den ftanck ende ongefontheyt van het water
/ech-genomen

, ghelijck Lek ghefien hebbe dat het

ioch opoefetijt is. Want dichte boflehen beletten

[lat het (chijnen van de Son ofte Mane daer ontrent
net en kan komen, ende oock dat de Lucht niet

teweeght kan werden, het welck nooiiakelijcic

jerdervmge ende ftanck moet verwecken.

PALLADIVS i. De re ruft. ui.

ièris falubritatem declarant , loca ab infimis vatlibus

Itbera, & nebularum noclibus abfolnta , & habttato-
1 rum confiderata corpufcu'a, fi eis colot fanus ,

capitis

\firma fi/iceritas* inofffnfum lumtn oculorum ,
parus

\*uditu$>& fefauces commmtum UquicU vocis exercenu

Q Van



24* DEN SCHAT DER

Vande Vier getijden des Iaers, ende
wat veranderingh fy in de Lucht

,

cnde ons Lichaem maken.

Het I L Capittel.

HEtlaer vvert aftgedeeltin vier-der-ley getijden ,

Die om desWerelts-kloot metraffe poerden rijden:

Gebruyckt me rechten eyfch ujaren , [oetejeught >

Geen deel isfonder leet
t
geen deel is [onder vreught

,

Üeen deel is [onder vrucht , geen deel is [onder [chade p

Ghj\ dient u van den tijt , eerdat het is te[pade 9

Let met hoe raffen (poet u> leven henen glijt ,

Ghy[uit noyt weder zyn dat ghy op heden zijt.

Ianuarius HoiHtiaent*

Het laer is weder nieu , maer met de nieuwe jaren

Verout ons kranck geftel 9 dat vvy daer henen varen
;

Maer 't is een kleyn verlies al rimpelt ons het vel ,

Als maer de geeft vernieut foogaen de[aken wel*

Februarius ^pjQC&tL
Al komt degulde [on eens ktjcken door de [pleten

,

Noch hee[t deftrengen vorft haer koude niet vergeten ;

Ghy blijft noch in de koey , dat aiht ick aljierbeft,

'Tis dvvaesheyt al te ras te vliegen uyt den neji .

Marnus Hente-maent,

De Meert y hoe-welonweert, komt in het velt getreden

De Meertfteecht met den fleert, en treft de [wacke leden:

De Meert brengt aen het licht dat in het duyfler lagh\

Ghy^maeckidat u dè Meert geen hinder doen in mach.

Uk
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Jck ben der maenden maeght, een moeder vandebloemen
9

Wat kan de nieuwe moft , wat kan het koren roemen f

Men pri/fe wat den Herfft en wat de Somer vvint$

Het groen > bet eer(legroen is boven al bemint*

Maius 2&toep-maent

lekben de foete Mey , een bruyloft van de dieren,

Het fydie om bet wout ofin het water fvvieren ;

Wel paért > o jeughdigh heyr; en geeft u uyt den neft,

Wat out is mach het doe
y
maer t*voegt de joncheyt bejir

iunius 25jaec6 maent.

De Lent is al te koel> de Somer pUgh te branden 9

De koors beërft inden Herfft , des winters klipper- tanden%

lek ben de middel-maet, niet heet ofniet te kout \

Hy doet een edel dingh die maet en regel hout.

iüHus Igop-maent*

Waerom hoor ick voor quaet mijn doè vaymant fcheldêt

Al maey ick kruyt en bloem, watfehaet hetaende velden f

Gelooft het. ftaegejeugt en heeft noyt menfeh geluckt,

Al wat op aerden waft dient eens te zyn gepluckt «

augu ftus 4&egfl-maeat*

4>4/ wert het bloem gewas van alle mangeprefen,

Haer bladt valt in het ftof, mijn koren werigelefen *

Eenyder is gepaft oock met het dorre graen ,

Maer is de roos verlept , foo wilder niemant aen*

Q_ z Komt
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September tfttXpt-mMtjt*

Komt fnoef er

s

t grage hoopjck brengh u nieuwe vruchten*

Maer eter niet te veel ofghyfult naemaek fiéobten ;

Du s foo ghy qualick vaett 9
het is u eygenfchult >

Al wiegeen raet en volght die lijde met gedult #

oftober a©gn-maent,

lek febenek het edel nat , het fap vanfoete druyven ,

Dat druck en [ware forg doet uyt den geeft vetfehuyven

:

Het leven is van*t broqt, t
% vveUleven vanden wijn

t

'£en dede mijngewas, wiefouder vrolick &yn *

November ^latfttmaettt*

Hoeflachtmen alhet vee om ons te mogen laven

!

De mont ver/lint het al> ons buyeken worden graven

:

'Tis eerft voor ons gedoot,al wat de keucken geeft,

Zn vraegfenoch wattom de menfehniet lang en leeft i

December Wmttt-ïtiatttU

Kj>mt oeffent nu hettyf, de hit is wech-geweken 9

Caet bolt , offtaet den bal
, geen mugh en fal u fteken

:

toetffarm ,dien het lufl , ick teer gelach eengraef9 \

De Winter is een heer , de Somer maer eenftaef.

DE Vier getijen van't Iaer maken oock groot

veranderingh in de Lucht , ende met eeneniji

onsLichaem. SyzynvanGod in-geftelt om alk

by beurte om te doégaen, om nieuwedingé voo
te brengen ende rijp te maken , ende hebben hare

oorfpronck van het draeyen van den Hemel ene

Sterren , infonderheyt van Son ende Maen, gelijc
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PUto in Ttm*o , ende daer over Chalcidius bewijfen.

Vtrgil. /. Georg,

Vos 0 clarijfima mundi

lumm&y labentem codo qua ducitis annum.

IHet
welck van Mofes oock beveftight vvertin't

eerfte Capittel van het Boeck der Scheppinge, met
„ defe woorden : Ende God fprack : Daer worden
Lichten aé het Firmament des Hemels en fchey-

„ den dagh ende nacht, ende fyn teeckenen, tijden,

m [ weten , de vier jaer-getijen
]
dagen en jaren.

Gelijck dan een laer gerekent v vert , als dè Son met
ifynen geftadigen loop in de tijt van drie hondert
/ijfende t'leftigh dagen de twaelf teeckenen van
kn Zodiacus door-loopen heeft: foo werden by de
>terre-kijckers die twaelfteeckenen met het laer

l

> in vieren gedeelt , ende elck Iaer-getije drie teecke-

I

1 en toe-gevoeght. Soo dat by haer de Lenten zyn»
!s de Son in den Ram, Stier ende Tweelingh is

l alfoo noemen fy de teeckenen van den Circkel
I \odiacHs, door de welcke de Son fyné loop heeft: )

Hh Somer als hy gaet door de Creeft , Leeuw , ende
p! (aeght: Den Herfft,door de Schalen, Scorpioen,

ie Pijl-fchierer : De Winter, door den Bock,
Jrater , ende Viffchen. Dit is de verdeelinge van

p4| Sterre-ki jekers , die elck laer^getije even groot
oewenen: Maerde Do&oren alfoofe niet alleen nae
otö%b loop der Sonne, maer voornamelijck nae de
^fhiatigheyt des Luchts defe tijden af-meten , foo
jcükflemen fy de Lenten , wanneer de geftalteniffe des
jioclwchts alder-getemperft is : Somer, wanneer de
BiJWeheet ende droogh is : Herfftalffe kout ende

CL 3 droogh
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droogh ofte liever ongeftadigh is : Winter alflc

vochtighendekoutis. Welcke hoedanigheden om
vele redenen alfoo door malkanderé verdeelt zyn ;

als oock omdat de aerde des winters nat gemaeckt

foude werden , int voor jaer hetzaetontfangen,
'

in defomerrijprnakn , in den herfft vruchten ge-'

ven , en gelijck Boeihius vvelfeyt j.de Coof.Fhilof.6.

De Lente geeft ons rieckent kruyt9

De Somer brengt het koren uyt ,

Den Herrefft doet de fruyten vvaffen t

De Winter maeckt ons volle plajjen.

Nu wat een groote voorfienigheyt is het , dat

omdat de Winter alleen met haer koude niet en
foude doen vervriefen , ofte de Somer alleen met
fyn hitte verbranden, de middele gematigheyt van

\

de Lenten ende Herfft tuflcheji beyde gevoeght is ,

op dat de dingen door de felfde voet-ftappen onbe-
Vchadight wederom fouden keeren ! Maer alfoo de
Landen in ghematigheyt veel onder malkanderen
verfchelen, foo en ftellen de Doftoren oock de ge-

tijden des Iaers in alle Landen niet even gelijck.

InheteylantTfca/w, daeronfen Uippocrates woon-
de , vverde deW inter bepaelt van den onderganck
van de fevé ftetré, ofte het beginfel van November
tot dat in't voor-jaer dagh ende nacht even langh
waren ; ende van die tijt de Lenten tot dé op-ganck
vandefeven fterren, dat is, ontrent den levenden
dagh van Mey: De Somer van den op-ganck van
de feven fterren tot den op-ganck van de fterre

lAriïurus genaemt, het vvelck is ontrent het mid-
den
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den van September: Den Herfft van die tijt tot den
onder-ganck van de feven fterren. Ende nae dele

rekeningh foo werden de Winter toe-gevoeght

vier maenden enthien dagen; even- veel de Somer,
de Lenten maertwee maenden endeeenige dagen:

den Herfft naeulijcx twee maenden. Ende in veel

Noortfche Landen en beginnen de Lentenenci^ de

gematigheyt des Luchts, vvaer door vvy meten
beven van koude, noch en fvVeeten van hitte , niet

terftont met dat de dagen ende nachten in't voor-

jaereven lanck zyn,maer een ruyn^gritijtdaer na;

want vvy dan noch dickwils fitteten van koude

,

ende nae het vier toe kruypen : ende de Somer en
duert daergeen vier heele maendé; noch den Herfft

en begint niet van dé op-ganck van ArBnrtu: noch
de Winter en is in de vierde maent niet uyt. Profper

Mp'muszzn treffelijck Do&oren Profeflbrte Padun.

in Ualien, daer ick hem vveynigh voor fyn over-
lijden hebhoorenlefen, fchrijftm heteerfte boeck
van de Medicme der bgyptenaren op het fevende

Capiuel , dat in Egypten, daer hy ge weeft hadde,
de Lenren , ofte het gematighfte deel van het laer

in de Maenden van Ianuarius ende Februarius ghe-
fien vverdé ; dat de Somer aldaer begint inde Maert
ende duert tot het laetfte van Auguitus : den Herfft
September ende O&ober ? dat de Winter mee No-
vember ende December uyt heeft.

Om nu in't befonder van elck Iaer-gety te fpre-

ken , fullen vvy beginnen van de %efittH / die de
ander in acn-genaemheyt te boven gacnj ae welckc
alfoofe alle dingen uyt doen komen, ende ghelijck

als een nieu leven geven : foo hebben lofm 9 ende

Q_4 an-
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andere onder de loden ( Sier Garzoni, neüa Piazz*

miverfale>difcorfo $8* ende CdlRjpodig. r. Ant.Left.t>.

)

g'emeent dat het begin van de Werelt in de Lemen
geweeft is, hec vvelck den Oude- vader \Ambrofius
oock beveftight, ende de Poëet Virgtlim mede aen-
roerr. 2. Georg.

Mén hout het voor gewis dat als de diepe gronden

Des vverehs zijn geleyïLi , en eerft bevtftight ftonden ,

De Lente doen begon. Het was de foete tijt

Die in dekmydenfpeelt, en op de bloemen rijt,

Die mei eeiïfiïten reuck de menjchen kan vermaken ,

En noyt door harden vorft het velt en laet genaken*

Alfoo dan de Do&oré de vier tijden van bet laer

in eïckeplaëts bepalen nae de gematigheyt van de!

Lucht y ende dc vergaderinge van de i'elve in hitte 1

koude, vochtigheyt, ende drooghte; foo nemen]

iy deLenten voor dé tijt, die foo kout niet en ïsdatil

hy doet beven, noch (oo heet dat hy doet (weeten:

ende werden van Hippocrates ghefeyt werm ende

vochtigh te wefen. Jbnde al-hoe-wel Galenus /. dt

nat. human* t. 33. en /. de Temper. 4. ontkent dat dei

Lenten wann en vochtigh zyn, om datlbodanigc

geftaltenis en gematigheyt niet alleene de gefontftt

nieten is
,
gehjek, nae het oordeel van Hippocrates,

de Lenteri zyn s/iAphor.?. maer de ongefontfte vaïl

allen; ende feyt dat (y heel gematight zyn : fooif

even-wel fulex , dat Hippocrates ende Galenus nie

veel in dele fake en(chi)nen te verfchelen. War
die werme ende vochtige geftaltenis is alleen onge

font , ende de bedervinge feer onderworpen , in d

vvelck
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vvelcke de hitte ende vochtighey t feer uyt-muyten

.

Maèr daer de hitte maer matei ijck boven de koude
is , ende de vochtigheyt boven de drooghte , dat is

een gematigheyt niet fondèr reden van de Oude
jeprefen , ev de voor den menfche , wiens leven in

warmte ende vochtigheyt beftaet, feer dienftigh,

ende derhalven voor matigh te houden. Ende foo-

danigeis meeftendeel de gematigheyt van de Len-
ten. Want na dat in't voor-jaer de dagen ende 'nach-

ten even langh zyn , foo begint nae de Winterfche

kouw de vvermte te vermeerderen, ende is tuffchen

Deyden van de hitte van de Somer , ende de koude
an den Winter. Oockbegint dan de vochtigheyt,

üe by de Winter vergadert was, van de vvermte
ferteert te werden maer alfoo die vvermte noch
iet groot en is , foo vvert de vochtigheyt foo wel
iet verteert, als in de Somer. Ondertuffchen en
vert by ons niet ontkent , dat , alfooder een veran-
ringh gelchiet vandegrootfte kouw ende voch-

Igheyt tot de grootfte hitte ende dtooghte, niet op
enige tijt vande Lemen die felve gematigheden tot

n volkomen middel-mate en fouden konnen ko-
en. Maer foodanige matigheyt en kan naeulijcx
nige tijt dueren.

Inde Lenten dan fchijnt Lucht ende alles wat
t de aerde fpruyt, ons vriendelijck aen te lacché

;

ant,gelijck de Poëet Ovidius feyt i.Faft.

:!fl
0 1 Dan komter als een jeught in alle dingen ftjgen 9

}
fllMf» fiet vanftonden aen den vvijngaert botten krijgen 9

Men ftet dat alle zaet , dat ydtr wortelfpruyt,
pM De boomtn geven loof de velden edel kruyt.

vl Q_5 De
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De Lucht is in vermaeck, de foete vogels fingen^

Het vee ffeelt in het groen , de wilde dieren ffringen ,

De faduw* tijdt te vverck en bout haer leemen neft%

Die fy ontrent een balck of aen den gevel veft .

De bloemen geven reuck , en doen het oogh verblijden ,

Soo datter niet en is als lujl (ten alk jijden.

Dan beginnen de Lichamé die in de Winter dooi
de koude by een getrocké waren , allencxkens haei

te ontfetten,het bloet wei t vermeerdert, de geefter

verquickt, ende nae het Winterfche ijsende kouvt

alles verheught. Waerommede Lenten gehouder
werden voor het ghefontfte van de tijden des jaers

Ende al ift , dat dickwils in de Lenten vele fiecktei

op-komen, fbo en zyn daer even-wel de Lenten b}

haer felven geen oorfaeck van. Want de Lenten eiJ

maken van wegen haer eygen nature geen nieuwig

heyt , ende als fy een Hchaem vol goede vochtighe I

den krijgen,dan behoudé fy 't in dien goeden ftaet

maer dequade vochtigheden beginnen inde Lentei

gelijck als te fmckë, ende werden van de binnen
deelen des Lichaems na buyté toe gedreven. Waer;

om Galenus de Lenten feer vvel met de oeffening

vergeleken heeft; de vvelcke oock gefont is,alfl| e

in eé fuyver Lichaem gefchiet, maer in eé Lichaer v

vol quade vochtigheden iffe oorfaeck van fieckten

<EJ$ gïüïtltt is heet ende droogh> om dat de ftó
f

1 '

len van de ^unne recht op onlcn top neder- vallen

ende om dat de Sonne dan langer boven onfe

Horizont blijft. In defe tijdt des jaers vverdend

Lichamen heeter ende drooger , yeider , loffer'

niaifer ende fwackcr,de humeuren v verden verdui

ene;

'

li
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ende ontfteken > ende veel galachtige endc fcherpc

vochrighevt vergadert.

<©*tt ^ttfft is na de leere van Hippocram droog
van de :>omerlche Lucht : volgens Galenus onge-

matight in gematigheden. Want s'morgens endc

s'avonts ift dan kout, ontrent de middagh warm, en
de geftaltenis van den Herfft is gemenght uyt hitte

nde kouw , endc op verfcheyde uren heeft de hitte

leoverhant, op verfcheyde de kouw, ende en val.

en niet ghebroken tot malkanderen , gelijck in de

jematigheytvande Lenten.Om welckeongelijcki

peyt van Lucht, is den Herfft alder-meeft de fïeck-

en onderworpen : ende op defe tijdt des jaers wert
iet bloet verminden, en de melancholie ofte fwarte

alle neemt de overhant , de Lichamen werden in

n ghedron^en, endede fweet-gaten ghefloten*

lorat. j, Sat. C.

lAummnufque gravis , Ltliüm qua/lus acerb*.

3£e Uèinttt is kout ende vochtigh. Want dc
pn verre van onfen top zynde , fchiet van dwers

jp,
\cr ftralen , ende blijft niet lange boven onfea

eni,

orizont. Waerom dat het dan kouder is, als op
nige ander tijt van 't jaer , omdat van de minder
•rmtede overtollige vochtighedë nieten konnen
fcdreven werden, lbo vermeerdert de fluymerig-

1^1
\n> en het Lichaem wert met finckingen gequelr.

,v
J pet gene dus verre van de gematigheyt van dc

nöli
en ^es Jaers ghefeyt ls

i
moet verftaen werden»

]éW
haer natuerll

ï
cke geftaltenis behouden, gelijck

Hippocrates feer wel in fyn kort- bondige fpreuc-

geleert heeft. Want het gebeurt dickwilsdat

de
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de laer-geujden haer felven ongelijck zyn , de So.
mer ghelijck de Lenten, (3. Apkd. ) de Winter
drooghen Noordelijck , de Lenten naren Zuyde-
lijck,

( 3. *Aph. //. ) ofte de Winter Zuydehjck,-
regenachtigh ende warm , de Lenten droogh en
Noordelijck (3. Aph. 11. ) De Somer droogh eit

Noordelijck, den Herfit regenachtigh endeZuyde*
lijck,

( 3. Aph. 13. ) Ende dan komender oock ver-

fcheyde (ieckten , nae de verfcheydenheyt van de
Iaer-getijden , de vvelcke van Hippocrates op de ge-

melte plaetfchen, ende uyt hem van Arifioteles m
fyn Froblemath aen geweien werden.

Van de Winden y ende de veran-

deringh diefe in de Lucht > ende
ons Lichaém maken.

Het III. Capittel.

MAer hier dient va den Wint al mede watgefcbreve

Na dien hy veel vermaeh ontrent des menfcbé lev't

Die Blaefers ([woon hucr flofis van geileken aert

^Als uyt den eygm damp en eenen geeft gebaert

)

Verkrijgen haren naem , enftaegh een ander vvefen

Nae dat de plaetfenzyn vvaer uyt die zyngerefen

In vier ftaet haer getal , daerom door vvert beduyl

Het Oeften , en het Wefi, het Noordenen het T^up I

Niet datter maer alUen zyn vier-der-h&nde winden ,

Neen , die ter fee verkeert die kander dartigh vinden,

iayt
*-

mt 0
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En twee noch boven dat ; en foo men verdergaa

Men vint het vluchtigh rot ontelbaer inder daet.

xAl vvaer dat wafem is , offnelie dampen riffen ,

Daer is een nieuwen wint de menfc(&n aen te vvijfen 9

Maer vier gelijcke wel dat is haer gront-getal ,

Hoe veel daer heden is , ofnamaels vvefenfaL
Maer let hier naerder op , ghy vinter in hefchreyen

De ftot.den van den menfch , de deelen van het leven ,

Neemt acht opyder wint , en watter is ontrent 9

De loop van önfen tijt dieftaeter in geprent .

Hy die van Oofien komt kan ons de ieught bïduyden 9 .

Die van het Weften rijfl , flen aert van rijpe kruiden >.
,

Neemt voor den Ouderdom die uy t het Zuydm blaeft%

Maer voor de koude doot die in het Noorden raeft.

Jdaer kracht is menighfout. Sy konnen regen maken,

Sy konnen wederom een langen regenftaken

:

Sy doen dt boomen goet, en oock het jeugdigh kruyt y

Sy jagenflim vergifen quade dampen uyt , «

Sy konnen aen den menfch ( als
fy daer.henenfweven),

Sy kennen aen het vee een nieuwen adem geven ,

kAI watter nae verderf of nae verrottingh heli

Dat vvort do^r haer behulp in beter aert gefielt .

laer vviltghy defen gront wat naerder onderleggen %

"oo4etfl dat onfe vrient hier op be/laet te feggen »

Mijn pen diefluyt haer op , vermits fy is beducht

Dfit haer denfnelie wint mocht blafen indz lucht 9

\E Winden xyn wel de voornaemfte oorfaken
/die de Lucht veranderen , ende dien volgende
k on(c Lichamen, Ende 't is (eer noodigh dat

niet alleen en letten wat winden datter v^aeyen,

wy ons ia de Lucht begeven , maer oock in*t

bou-
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bouwen van huyfen.het ftcllen van deuren ende

venfters, ende alle uyt-Gcht, inde welckede vvin-

denkonnen vvaeyen, om met haer goede Lucht

onsteververfchen, ende met fvvaren reuck ende

ongefonde dampen ons met te befchadigen. Het

vvelckals Eippocrrt» inde Peft, die
:

geheel A-Gen

ende Griecken-Jant door-loopende, feer veel vo a

om hals bracht , waer nam ende in't vverck fte de

j

bewaerde menigh duyfent Menfchen van defelfde

Marcus V»rro mede, als hy te Corcyre» was, ende da

over at de nuffen vol Gecken lagen.in-Iacende doo

nieuwe venfters den Noort-oofteri wint, end

fluytende die op't Zuyden ftonden, ende verande

rendtf de deure, bracht fyn volckende huyfgefi

gefont t'huys. Soo gaet hethier te Lant ontrentd

Zee , om datter veel fteden op het Zuyden, ene

Zu^-vveft leggen , ende dat lulcke winden hu;

uyt Zee op ons Lant vvaeyen ,
foo gaende Mer

fchen de meefte tijt van't jaer ficck, ende zyn I

finckingen feer onder-worpen. Waer toe me<

behoort, 'tgene Vitruvius feyt in't W&J&m
van heteerfte Boeck , In't Eylandt Ufbos is I

ftadt Uytikne trefFelijckgebom, maer nietvoc

fichtieh geftelt , in vvclcke ftadt alffer de Zuyd

wint vvaeyt.foo is 't volck Geck ;
( want die wi

, veroorfaeckt bedervinge ) alffer de Noort-weft
"
dan hoeft het; als de Noorden eh Noort-ooft<

„ dan vvert het wederom gefont. Waer uyt me

kelijcken blijeke, dat de ongeftadige winden

!

Lichaemongefont maken, ende vele Gecktenti

brengen : ende indien men alfulcke kan vhede c

uyt-Guyten, dat men minder van Geckten geqi
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fal vverden

; ende als men by ongeluck met eeni^egeladen ,s den toe-gangh van qulde windenSten zvnde,foo fullenfe hchtel,j3,er ft.llen en lene-Ten. Soo dat n.etfonder reden Hippocrates belaftpen Medtajn goede kenniffe tc hebben van e V^nen oo! wel te verftaen de nature endelVam
fan d'algemeenefieckten, van de gefontheyt ofte>ngefomheyt van de Landen, van de veSvde„.ey

t
van de lacr-getijden

, uyt vvelcke verSSTerfef7Vaeyeran verfcheydeWjS*
iieydefiecken ontftaen. Want alfoofe veel veïndennghinde Lucht maken, ende hetEgE
^rlcheyde ,,ck veranderen in hitte

, koude voc?
fcyt ende droogte

: dickw.ls oock een ge'Zfc.de vuyle datnpë uyt nabuerige ofte vSSS
P[e" ^ede-brengen, foo i s feer noo (fkS

4
ft
vvy letten OP de natuer van elcken vv „ t int

4
V' v vat oirt dat hy waevt.

C
*
Cndc

De Philofooph ^Arifiottles fevdt d» W; '•

hy is een vioeyende Lucht
A™xm™d*r™™

Nghfte declen v« «fc"t 'bcXhf'S df^

oJ
J?n te vvefen vvafen t"^ ende

4 > d-aerde 3eZtcLZ l^T Va" het wat<*1
. «„ leftên ventende JSÊSÈÏSSn maken. Al war ,.\

ymQt pwetlc haer

van
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van de Son op-geven ('twelck veel endegeftadigh
is ) dat verdickt hem alle des nachts , ende tuffchen

de bergen befloten zynde, werthet ineen Landt en

plaetfche vergadërt. Als die waefïbm daer foo vóif

ghepropt is , datfe daer geen plaets genoegh langeij

en heeft, wert uyt-geperft, ende breeckt dan mé
geweltd'een ofte d'ander kant uyt, welckuyt-brei

kende Wint is: de welckebem daer na toe begeeft

daer hy beft uyt kan, ende al-waerde plaetfe dt

meefte openheyt heeft om de by een vergaderd

dampen te ontfangen.
De Ouden om datter vier quartieren ende bepa

lingen in den Hemel zyn , hebben oock vier Win
den geftelt; geliick van dcPoeec Ovidius befchre

Ven is /. Metam.

Etérus ad auroram
,
'Nabathjaque regna recejfit ,

Perfidaque & radijs juga fubdita matutinis.

Vefper & occiduo qu* littora foie tepefcunt

Proxim* funt X^epbyto : Scphiam fepiemqm triont

Horrifer ih-vafit Boreas : cóntraria tellus

Nubibus ajfidm$\ pluuioqut madefciu ah Auflro,

Soo heeft oock de felfde, als oock haren aert fe

aerdigh aen-geweien d'Heere van Bartas op *

tweeden-dagh van de tweede weeck, wiens verf

uyt het Franc, ois in Nederlandts na-gevolght t

iiVt begin van het jegenwoordigh Capittel.

Dele vier Winden dan hebbé haren oorlpron

van vier hoecken van de Werelt, Qoft> Weft> Zn

ende Noort , waer van fy oock haren nacm treckc

ende veranderé elck na (yn geftaltenis verfchey
/ li

R

lei

at

hm
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lijck de Lucht met regen, nevel , wokken , önwe-
der, klaer weder, vochtigheyt^ drooghte, wermte,

i ende koude : vvaer van wy alle daegh fien ende ge-

\
voelen dat onfc Lichamen mede anders ge fielt zijn

ende komen te veranderen. Defe vier deeleh des

Hemels worden wederom van de Sterre-kijckers

verdeelt, en fy doen by elck van die vier principale

Winden noch twee andere, ende maken lbo twaelf

Winden. Hnde onfe Schippers die nu de geheele

Werelt door reyfen,hebbé den Hemel noch kleyn-

iet gefplift, ende twee-en-dertigh Winden geftelc

,

diefeoockophaer Compas doenteyekenen. Maer
l|^oor ons > die geen reys naë Ooft-Indien voor en
il hebben , ftaet niet foo veel te letten op hetghetal

,

lils op den aertende krachté van de Winden. Wanc
l en yegelijck , die volgens het voor-fchrift van
Mippocrates, voor fyn Gefontheyt goede forge wil

I ragen» die moet letten, wat Winden dat in d'een

j fte d'andertijtgewentzijnte waeyen, ende of fy

ifillerm, kout, zoel, vochtigh, droogh, ofte anders

Irftelt zijn. Want niet alleen de Lichamen , maer
Mock ons Gemoet lijdt veranderingh , na de ghele-

l|ntheyt van weder ende windt; foo dat oock de
jAonde anders gheftelt zijn als de Lucht droevigh

j0
|Hde ontftelt is, ende als het fchoon endedroogh
^pder is , anders als het uyt het Weften, anders als

>™T
uy l ^Ct ^uy c'en waeyt, Virgilim r, Georg* Alfoo

I

P niet alleen de Lichamen radder zijn, maer hec

or
(«Hmoet luftigcrende vrolijckerals een klaer ende
^mlere Lucht meteen facht windekenfdoor-blafen

JÈk1 - fullen dan den aert en krachc van elcken

iJÊu m t byfonder aenwijfen.

M R Den
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3£ett (JBoffrtt Wttit is meeftendcel geront , ver-

heught het Gemoet : is s'morgens vroegh wat koel,

s'middaghs cnde als de Son nae het Zuyden gaec

wat zoel ; maer midden in de Somer als de

Son fteeckt , dan verhit hy, ende ontfteeckt de gal,

waer uyt de brandende Koortfchen Voort komen :

dan des Winters ishy wat fachter , ende niet foo

fcherp ende ftrafals de Noorde wint. Hy komt een
groot end vveeghs uyt het Ooften , het vvelckals

hy door waeyt op het heetfte van den dagh, ende
het jaer > foo neemt hy onderwege veel drooge en

heete dampen mede: de welcke hem groote hitte

mede deelen. Van gelijcken oorfpronck eh natuef

is by naden 40Ofï-2£llpt-<©0|ïe HDlttt/ behalver

datgelijck hy aen de (hacker zyde wat na het Zuy
den daelt, oock van het Zuyden een weynigh deel

achtigh wert. Hy is inde Somerfche maenden hee

heet, ende verweckt heete Koortichcn ; en maeckj

dickwils hier te Lande,alfler een algemeene Sieckt<

in fwanghgaet, ghelijck gemeenlijck beurt als h;

waeyt , bloet-fweren, puyften, quade ende befmet

telijcke gefwellen in de Heffen, en onder de oxelefli

cnde quade vierigheyten vlacxkens over de huyt
Want alfoo hy een zoele wermte heeft, door eenig

vochtige vermenginge uyt het Zuyden, foo gee:

hy eenige oorfaeck in't bloet van ontiiekingeenc

bedervinae. Maer inde Winterfche maendé brenj

hy een fenerpe kou aen , waer op veel fnee plagh
j

volgen, ende foo fcherpen rijp, dat de gene die ovi!

de ftraet gaen
, genoegh te doen hebben om neu!

ooren, oogen,ende aenficht daer voor te bevvarer

Denaefteplaetfenahet Zuyden beflaet den %\xp
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<©0fÏ0tl/ die Soaiers meeftendeel klaer is, aliftdat

hy Ibmujcs niet alleen de Lucht, maet oock ons
Gemoet mee woleken verduyftert ; want dewijl hy
altemet ongeftuymigh is, foo maeckt hy wei fwaer-

ï
moedigheyt , maer die lichrelijck vergaet; alfoo hy
foo fcherp ofte ftraf niet en is, als wel andere.

Onder de Winden , die de Lichamen der men-
fchen tegen, en de de gefontheyt fchadelijck zyn , is

de STupöe Wltlt/ van naturen ende krachté werm
nde vochtigh. Want als hy waeyt wert het aertrijck

et regen beftort, ende feer vervochtight , waer
oor de humeuren des Lichaems lichtelijck beder-

yen. Hy verweckt oock catarrhen , ende finckin-

>cn, waer uyt heesheyt, hoeft, fuyfelingh, popelfyf

J
) ;ight, ende andere fieckté ontftaen. Men fiet oock
eUlickwils, als hy langh achter een waeyt, dat dcW rouwen mifdragen, ende een grooten vloet krij-

A [en. Want alfoo de fteunfels van de vrucht door
eet' is vochtigheyt flap werden , ende de Lijf- moeder
m |ock door de fclve gladt en allencxkens open wert;

m po en kan het naeulijcx gefchieden , dat de nature

ropldraeght,endetegeiihout, infonderheyt als nac
:toipn groote drooghte nat wederkomt: het welck
reeflMfelijck het voor drooge ende galachtige Lichamen
)0jjr|et onbequaem en is, foo is het feer fchadelijck

ajeépor de vochtige ende phlegmatijcke , te weten
|êbil|nderen ende vrouwen , ende die op moeraffige en
5Db§|chtige plaetfen wooné. Ende dit en gefchiet niet

e&feeenin onfe Lichamé ; maer onsGemoetis mede,

oiïi#|de Zuyde wint waeyt, traegh , loom ,
flaperigh»

^evv^lJenccl onluftigh. Welcke kracht wy oock aen
"ere dingen dagelijcx fien. In huys is alles voch-

R z tigh f
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tigh, dekens, lakens, kaerten, papier; demuereftk
van veel huyfen druypen ; het water is allefins on-

1

klaer. Daer alles , als de Noorde wint waeyt , fuyij

ver, klaer, endeglinfterende is , foodatmentotck
gront toe fien kan. Het felfde gefchiet in't bloet e

de humeuren,welckers onfuyverheyt met dé Zuyc
wint haer op-werpt , ende een donckerhey t in c

finnen veroorfaeckt ; maer blijft onder met de

Ooften ofte Weden > ofte ander fachte winden
Hierom ift , dat men verheught ende vrolijck va

herten is,als de Son dooreen helder weder blinckt

ende dat men benaeut van herten , ende fwaermoe
digh is , wanneer het roti ende duyfter weder is , e

ongeftuymige winde waeyen. Alfoo dat als het fi

regenen , ende dat de wint Zuyden, ofte Zuyt-We
is , foo ftincken de fecreten, goten , grachten, end

ander plaetfchen daer vuylnis ende onreynighej

door-loopt, ende dan bederven de eet- bare warei

foo datfe foo langh niet bewaert en konné werdq
De Winden van ter zyden ofte tuffchen beyderi

die wat van het Zuyden afgaen , ende een weynig

na het Wellen wijeken , hebben de felve kracht,a

den Zuyden, ende Zuyt-Weften , waer onder
den ^Upt-Eupt-3©efïett / het welck een oag

ftuymen ende vochtige wmtis,beyde hetLichaen

eade'tgemoet fchadelijck : Want dat hebben

wrevelige ende ongeftuyme winden, datfy deh

meuren in'tonderfte van't in-gewant, gelijck

pomp inde Schepen, om-roeren: door welcke

dampen de finnen feer ontftelt, ende het gemc

ontroert en ontruft wert. Het is hier te Lande fc

gemeen dat fommige die niet wel by haerfinn

[en

H
'jnc
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en zyri, drie dagen eermen eenigh onweer ofte wint
gewaer wert',Teér malen ende rafen ; waer van men
dan ghettieenlijckfeyt , Het fel waeyen. Ende in

egendeel , als het fchoon weder ende ftil is, foo

fiët mendat de gecken haer oock bedaren > ende
' aer ftü-houden. Nu onder He voorfevde winden,

pn ifler geen heviger, als den Zupt-Wtfttll : want

fy
in de Somerfche maenden donder enae blicxem

öortbrenght, en groot onweer verweckt, maer en

i tiert- even-wel fomersfoo langh niet als s'winters:

vantgelijck hyfubijt op-dondert, foo is (Vn raefen

>öck :haeft gedaen. Maer dë Wtft-%Upt-Wtftttl
aethern noch te boven, endeduert meeit het ghe-
eele Iaer deur » dan midden in deSomer is hy wac
chter.

<©e ï©e(le toitlbett zijn foo vochtigh niet afs de
M üyden , maer vochtiger als de Oofte, dewijlfe ko-

en over een groote lenghce van de Zee, ende dat« dalende Son foo veel niet en drooght als de op-
Mende ofte middagh Son. Defe zijn m'tbeginfel
leyniSjn dc Lenten facht, lieffelijck, aen-genaem ; want
actorde gematighde wermte der Sonne verwermt
Stónde, brengen bloemen ende kruyden voort,
enoliken alles wederom levé, foo datfe oock het bloet

\imnc de humeuren, die s'wintersgehjck als gedoken
ebbe||ren , verwecken ; endë verftroeyende de vvolc-

[fyliji van'tgémoet, 'tlelve verquicken ende verheu-

jcliW. Even-wel alft nae de Winrer gaet, zijnde

it^'^lfte winden dapper onftuymigh ende beroeren
lant ende de zee met een groot oriweder; ende
oock foofchadelijck om koude fieckten te ver-

ken, als de Zuy de. Nu de Winden die tuffchen

R 3 dc
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de Wcfh nerdede Noorden zvn, werden drie ge-j

5l00Jt-l©C(l/ alie ïtercke vvi^qen.en riie.-rtc* baren;

vanue Zee lbo om-roeré, darie dc dijcken dickwitei

doen ïn-breken , en ons Lichaem oock veel fieck^
j

ten toe-brengen. Wantin de Lenten ende Herfft,

ende infonderheyt inde Maert, makenfe pijn in

fenuwen ende gevrichten , beven , fchudden , ende

treckinghe in de leden , foo dat de gene die fulcx

onderhavigh zyn, vveer-wijs werden, ende het

onweder weten te voor-feg^en.

By defe is naeft de jgOOjjbe talbit/ 'kout-en droog

van aert, als komende van piaeilcn die metijsencjf

fnee bedeckt zyn , ende die met geen Son befche-; I

nen en werden , meeftendeel klaer , hoe-wel fon$,[ 1

tijts wat regenachtigh , hy verfacht de vvoefchey

van den Noort-Weften, en Weft- Noort-Weften
want als fy langh genoegh ghebaert hebben , end<

by na moede zyn, dan houdenle met een Nooruei
wint op, foo dat het weder dan ftilt hoe-wei da

hy oock s'winters fomtijts ongeftuymigh genoeg!

is, ende dapper vvaeyt, waer door hy oock (ine

kingen verweckt, maer heel op aen ander manie

als den Zuyden wint. Want door defen 5 fmeltei

de humeuren ende vallen van feifs uyt het hooft

Maer de Noorde wint perft de vochtigheyt uyt

gelijckuyt een fpongie het water. Ende op vvs

tijt van't jaer dat de Noorde wint vvaeyt, foo ver i

kout hy de Lichamen , treqkt de openingen toe

fuyvert de Lucht, ende de natuerlijcke wermreri
binnendringende helpt de verteringe. Ende dae

de Zuyde winden de geftaltenis van't Lichaem 1c

maken
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«nakende, ende de leden verflappende, de menfchen
leu , traegh , flaperigh, ende onbequaem tot eenigh

werck ofte oefFeningh maké; daer ftellen de Noor-
de winden de Lichamen vaft, fterck, luftigh, ende
tot alles bequamer, voornamelijck in de gene die

wat vochtigh van naturenzyn. Want in foodanige

werden alle werckingen dan beter uyt-gevoert,

ende alles gaet gefonder toe, gelijck oock de voch-
tige Lucht beft is voor de gene,die droogh en dor
zyn, want dan beven fy minder van kou,ende wer-
den minder van de hitte verbrant.

Dewijl dan defe twee winden Zuyden en Noor-
den, en de gene die de felfde na by komen, by na in

eheel Europa met jaerlijckfchegebeurte waeyen,
want als den eenen op hout dan begint den ande-
en , ende al ift dat de andere mede haer beurt heb-
en , foo en dueren fy even-wel maer eenen kor-
en tijt } foo moeten wy op defe twee meeft acht

emen,niet alleen in de bewaringe der Gefontheyt,
aer oock als wy ons op reys wille begeven. Want
e eervarenthey t leert, dat dé jSOOJt-C©OfïCn toittt

ie s'nachts begint te waeyen
>
geen drie dagen foo

n blijft ftaen : het welck Homerus
t
na. degetuygenis

an lAriftoteles , iC. Frobl. f. oock aengewefen heeft

fyn dwalingen van Vlyflis. Den 5§QO|t-<©0fïett
de middelfte tuffchen Ooften ende Noorden*

vat meer nae het Noorden is den JïOQJt-j§O0Jf-
Ofïctl ; en meer na het Ooften den <©0ft-jS00jt-
D(ïeiU Defen en is foo onftuymigh niet, als den
oort-Ooftcn: noch foo fpitskout niet.omdat hy
Son nader is

; hy rolt ende wentelt de wokken
p malkanderen, ende trecktfe foo na hem ; waer

R 4 van
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van dit Griecx versken is:

ÜXkmv i@ dvTov oog KO{Kiccg n(p<§h.

Sietdaervan *Anft *6* Vrohl /. 32. AgtÜ.2,22.

Erafm, in Adag. ende Muret. 2. Epift. C%

Bchalven ciele gemeene Winden v zynder noch
eenige Landen eygen ende befondere Winden , die

niet verre van daer haren oorfpronck en hebben»
et de en vvaeyen daerom oock niet buvten die pa-

len. Defe doen denaert ende nature vande voor-
naemfte winden veranderen

.

Veel ende fterck in de wint te loopen, vermoeyt
het Lichaem niet anders als een ftercke oeffeningh»

Een Itille Luchtende die met geen winden beweegt

en wert,alfchijncle facht ende lieffelijck tezijnjin-

dienfe even-wel niet gins ende weder beroerten

wert,komt mede gelijck ftil-ftaende water re be-

derven. De Philofooph TUto fchrijft in't vijfde

Boeck van de Wetten, dat door het veel vvaeyen
van verfcheyde Winden , de Menfchen ftoutende

korlel werden: vvaer uyt af te nemen is, dat niet

alleen het Lichaem , roaer oock het Gemoet door
de winden verandert.

L V C A N V S lib. 1.

ffnde v$nit Tttan , & nox uli fidera condh ;

Qudque die meditis
, flagrtntibus aftuat horis;

Ei qua brumn rigem
% m nefcia vere remitü,

tAfiringit Scythkum %UcM frtgore Vontum.

Van



GE.SON THE Y T. ttfj

Van het onderfcheyt der Plaetfchen

ende Landen , ende welcke dc
ghelbntfte zyn.

Het IV. Capirtcl.

SOo ghy mijfchim een huys voor u begeert, te bouyven

Sco let wei of de plaets^oj 'imocht u vveibttotmeni

Want die een quaet geweft tot fyne. woonfngkkiefiy
• Tis feker dat hy veel van fynm iuft ,verluft . ,

Indien ghy mder-flaet ontrent ongH; ) e poelen , ,

Ghyju£t ais metter hant het ongpmack gevoelen^

En foo ghy neemt vetblyfomrent een fdïtgh/hant?

Het fal u fchade doen , Joo haeft defvnne bram

.

Die in eenvochtigh daljyn vvoonplaets heef genome»*

Hemfuüen voor gewis veelfieckttn over-komen
j

Maer die op hooge flal heter tenten mder-flaety

Die zynder in't gemeen al vry wat beter aen .

Maer op dit ganjch beleyt is vry al meer tefeggen ,

,

\

Ghy dient hier met verftant u faken aen te leggen ;

Doch voor een korte lés
, fiet datje neder-jlaetj

Daer Vwht en daer het Droogh is tn geitjeke jnaet .

het gene in de voor-gaende Capittelen ver-

Wklaeriis, en iftniet fwaerlijck af te. nemen,
/vat plaets ofte Lant voor ons Lichaem bequaemft
m gefontft is . namelijck in't vvelck de geitakenis

les Luchts foodanigh is , dat de vochtigheyt ende
Irooghte by nae gematight zy , maer een weynigh
ia de vvermte trecke , eh de v velcke ( foo fpreeckt

au R s iufi'
m
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l®J§intt$. van Egypten in*t tweede Boeck van fyti

HUtone ) nochdoor grootie hitten, ons Lichamen
verbrande ofte verdroogen,ofte door groote koude
kan ctoen verftifven; maer matelijck onfe wermte
onderhout ende verquickt, en de befte ftoffe geeft

tot onderhout van de levendige geeften ; ende de
geftaltenisonfes-Lichaems mee geen uyt-muytende
hoedanigheden en verandert. Daer de Lenten ghe-

niatïghtzyn; Dë Somcrfche hitte bequaem , om
<de vruchten rijp te maken. De Winter wel kout

:

maèr die nochtans door te feilen koude onfe Licha

men niet en befchadige. Al waer de Lucht alfoo

geftelt is, daer is voorfeker het Lant vruchtbaer

ende daer vint men van alles in overvloec , en daer

ayn dé Luydë van bequamc gedaente énde fatfoen

bloofent van aengeficht , niet te wilt ofte te loom
van manieren, geeftigh ende bequaem tot alle kon
ften»ende leven derhalven aldaer door de banck
lange; "ende in voorfpoedige gefontheyt. Soodat
eenyegglijck diezyn gefontheyt en leven liefheeft

wel mach letten op wat plaetfche hy hem neder

flaet. Waer op (iende ^Ariftouks feyt [s. Politic.

dat men in het bouwen van een Stadt , voor al be

hoort te fien , opdeghefontheyt van de plaetfche

Want dat men infonderhey t moet forge dragé vooi

de gefonthey t van de ih-woonders ; en dat de felw

hanght aen goet lant, hoogh ghelegen , in goed
Sucht, ende water, ende op gefonde winden. Dae
geen Moeraffen , ftil-ftaende ofte ftinckende wate
ren onirent en zyn.

De fteden die tegen de op-gaende Son, ende in
1

Ooften leggen , werden van Hippocrates de aer. ki

6» *
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& ftqnis. ende jiriftonles 7. ?olit. //• voor de ghe»

iontite gehouden : om dat de ielve
(
gelijck Varro)

Tey t ) fomers de fchaduwe , ende s'vvinters de fon

hebben. Na defe komen de gene, die in't Noorden
leggen, om dat de winden daer van daen komendo
de Lucht fuy veren, endede Lichamen verftercken,

ende voor bedervinge bewaren.

Die op heetc plaetfen, ende in't SSüpöett gelegen

haer vvoonplaets hebben, en de Noorde winden
niet en voelen ,

fultigh ende dick water befigen

,

die zyn flap, ende hebben foo grooten luft niet tot

eten ende dnncken,gelijck Hippocrates fchnjft. Soo-
danige zyn veel finckingen , loopen , ende koort-

fchen onderworpé : ende in dien het Lant feer heet

is , ghelijck Morenlant ende meeft heel Afrijeken,

daer zy n de inwoonders noch veel flapper { door
het vervliegen van d'inwendige vVermte, die door
de uytterlijcke hitte uyt-getrocken wert ) van kort

levenjkleynherngh, bruynen verbrant van koleur,

ghekrult van haer : maer lucht ende vlijtigh.van

Lichaem. Indien Leo *Afir, ende Fr. d'Alvarex^

die ghefchreven hebben de Hiftorie van Afrijcken

ende Morenlant , achtgenomen hadden, opdefè
natuerliicke reden, fy en fouden foo grooielijcx

niet verheven hebben deongclooflijcke foberheyt
van die volckeren : want fy en zyn nietgulfigh,

om dat fy geenen grooten appetijt en konnen krij-

gen , door dien dat haer de innerlijcke wermte ont-

breeckt. Het lelve mogen wy van Spaengjaerts,

Italianen, endediergehjekcfeggen.

I Die in de 3&00|tftï)e ende koude Landen woo-
ïen , worden met kouwe ende ghefonde winden

I door*
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door-v vaeyt ,zyn van de Zuydé winden bevrijd

hejbfren kout ende ftraf water , maer dat even-wel

foet is. Defe zyn vvacker ende fterck van Lichaem,
haer na.tuerlijcke vvermte is veel, fy zyn ftout,

kloeckmoedigh ,
bleyck van koleur , vleefigh,

poefelachrigh, infonderheyt foo by de kouwigheyt
van het Lantfchap eenige vochtigheyt is, Soo zyn
de Duyrfen v Fran^oifen , ende Engelfen , en voor-

namelijck de Nederlanders. Defe zyn van nature;

groot van eten, fey^ Hippocrates: maer vvaerom en
heeft hydaer niet by-gevoeght, ende groot van,

dnucken ? vvant'tis beydevvaer. De Grieexfche

Poëet KAnacreon noemt hierom een grooten, ofte,

(gheiijckde Duytfcher» feggen ) een ftaetdijcken

dronck, een Scyfht£cbm dronch me. iw Lantfchap

Scjthm in't NpQjden.g^lege^; ende djfc vmLficêd*-,

toornen , .^iffe luftigh, yegc|> -yvilden , hieten dat

iTTta-KvSti^^^g^ijck, dthert. ïchrïjft 10. i2.,Siet

Emfmtts Ch. 2. Cent. 3. xAdag. 17. Den Hiftori-

fchrij ver Tacitus, in fyn Boeck van de manieren der

Duytfchen
, feyt dat dê'fetvigè veel drinckeri , ende

vveynigh eten om de kouwigheyt endèonvrucht-
baerheyt van haer lant. Maer hy heeft ongelijck.

Want dewijl den Dorft niet anders ents , als een

begeette van kouw ende vochtigheyt; ende den
Honger een begeerte van vvermte ende drooghte,

'

ende datfe in't Noorden ongelijck veel groo-

terin-vvendige vvermte hebben, als die van*tZuy-
den

i foo en ift niet vreemt datfe oock meerder
drincken. Soodanige luyden , feyt Hippocrates,zyïm
meer wilt, dan ghefetvan manieren, fy zijnlangh

van leven, om de fterekte van haer nature , ende

krach-
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Jcfachte: even-wel pleuris, loopende oogé, bloeyen

tiyt de neus, endeheete Koortfchen onderworpen.

Die haer op vochtige plaetfen onthouden , zya
glac van huyt, los en flap van ghcvrichten, maec
fraey van aengeficht ,

gelijck ^Avicenm feyr. Defe

werden met langhduerige fieckten ghequek , ende

vallen dickwils in (inckingen : gelijck integendeel

de Lichamen in drooge Landen hert, droogh, v^ft,

fterck, ende vvacker zyn, ende foo onderwerpen
niet de gebreke die uyt vochtighey t ofte bedervin-

ghe van humeuren komen.
Die hooge en berghachtige plaetfen bewoonen 9

zyn fris, fterck, ghefont, mogen wel tegen den
arbeyt , leven langh , ende zyn tot alles bequaem.

Die in leege ende holle plaetfen leven, infonder-

heytin valleyen die in'c Ooften ofte Noorden ber-

gen voor haer hebben , alfoo fy van geen ghefonde
winden doorwaey t en konnen werden

s
ende 'tgene

niet doorwaeyten wertde bedervinge onderworpë
is,foo en iftniet raogelijck, offoodanige menfchen
moeté veel fïeckelijckzyn. Hebben daer beneffens

geen moet, noch ftoutigheyt, ghelijck die op de
bergen woonen. Sonder reden verwondert hem
dan den vermelten Leo, dat deinwoonders van den
loogen bergh Megeza in Afrijeken blanck

, groor,

ïnde fterck,ende die in't platte lant woonen, kley n,

lap, cn fwart zyn : Want de menfchen, de beeften,

ih de hoornen van't geberghte zyn door de banck
/an veel ftereker nature, als de andere. Iae, d'oude
uyden van hondert jaer op den bergh ^Atlas, zyn
ïoch kloeck

,
gelijck Lee betuyght. Defe fterekte

an de bergh-luyden , raaeckt dac fy feer voor haer

Vry-
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vr/heyt ftrijden , ende haer niet lichtelijclc onder
eens anders gebiet en laten brengen. Gehjck men
hedenfdaegs aen de Swirfers fist : ende de Romey-
nen eertijrs^geproeft hebben, aen de bergh-luyden

van Genua, die haer gbewelt meer als honden jaet

tegen-g^-ftaen hebben, en en konden geenfins over-

wonnen werdé,voordatfe in
f
l platte lanc verplaetft

worde ; doen warenfe eerft ftil, ende onderdanigh

gelijck in de Romeyn(che Hrtorie van T. Livius te

lefen is. Soo fiet men oock dat de vruchtbaetheyc

ofte d'onvruchtbaerheyt van een Lantlchap , de
natuerliicke inclinatie ende geuegentheyt van den
Hemel eenighfins verandert. Daerom feydeden
vermelten Livius , dat de Luyden vaneen vet ende
weligh lantdoor de banck loom ende plomp zijn

In tegendeel maeckt de magerheyt,ende on vrucht
baerheytvan een Lant de ïn-woonders door noot

fober,ende daerom gaen, neerftigh , ende forgh

vuldigh
;
gelijck waren die van Athenen, alwaei

de ledigheyt met de doot geftraft werde. De on
vruchtbaerheyt was mede oorfaeck dat Athener
foo groot ende vol volck was, het welckoockaer
ander fteden gebeurt* Want de vyanden en willer

foo niet aen een dor ende mager lant en het volei

levende in rufte vermeerdert , ende is genootfaeck
handel te drijven ende te arbeyden. Soo fien w]
dat Norembergh , het welck op een feeronvruchtbar

plaetfeleyt, degrootfte fiadt van't Rijckis, end
vol van de befte Komtenaers van de Werelt i ghe
lijck oock zijn de fteden Limoges in Vrancrijck
Gent in Vlaenderen , Genua in ltaelien. Ende ge

lijckmen (iet dat in een dor endewoeft lant, da

V(
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vol klippen ende boffchen is , de lieden wpeft ende
wilt van manieren zijn, oock argh , behendigh»

ende gaeu van verftant : foo zijn mede haer Licha*

men hart, en fterck tot allen arbeyt. Oft nu beter

is een ftadt te bouwen in mager , ofte in vet Lam,
fiet daer van het s. difcours van het i z. Boeck , iu

Italiaens over Taciwm ghefchreven by Stifitn*

Amirato.

Die aen de Zee woonen , zijn wat gematiger vaa
complexie, foo even-wel dat de wermte de over-

hant heeft. Want deplaetfen aen de Zee-kant»

zijn wermer, ak die binnen in't Lant leggen*

De alderq^uaeifte woonplaetfen zijn ontrent moe-
raffen , ende vuyle ende ftinckende wateren. Want

L
moeraden, poelen , ftil-ftaende wateren , ofte die

it.
heel facht loopen geven fomers, werme dampeo

i0t
op» ende hangen s'vvinters vol kouwe nevelende

^vvolcken ,de welcke indienfedoor de kracht vaa

jC1
ghefonde winden niet wech-gedreven. en werden,

}n,

brengen het vee ende den menfche de peft aen: en

nel
doen oock kleyne ende fcherp-bijtende vlieghkens

ael
^roeven , die met groote rnenighteons beftormen.

^ Daer beneffens groeyen in alle moeraflen vorfTen,

0|c|
.ielen

, paddeu , (langen , ende diergeiijcke quade

ietj
gedierten , de welcke de vvinterfche vochtigheyt

nW
jndeSomer miflchende, de moeraffchen door de

^ utte verdrooght zijnde, de Lucht vierigh maken,

cn(j
,nde met feninigheyt ontfteken : waer uy t veel ver-

è 'orge endebefmettelijcke (leekten voort-komen,

Jj.
c

Die in't <©0f}ttt woonen,zijn de aldergefontfte

;

vant haer wermte ende kouwigheyt , gheiijck

fypecrates lchrijft,is genwight. Daer by hebbenfe,

fcyt
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feythy, klaer;fuyvervvvel-ruyckent >ende Heffe-

lijck vvater , om dat de op-gaende Son het felve

verbetert. Dt luydén zyn daer van fraeyë ende
blofende koleur , om datfe van binnen het befte

bloet hebben. Want de koleur van buyten is een
feker teecken van de humeuren , hoefe van binnen
gefteh zyn, gelijck Galenüs betuyght in fyri uyt-

legginge op de tweede korc-bondige fpreucke van
Hippocrates in't eerfte Boeck. Sy hebben een klare

enue klinckende ftemme , om de goede geftaltenis

van dedeelen door de vvelcke het geluyt fchiet .• fy

zyn vier-fchoten ende gematight van Lichaem,
om de gematigheyt van't Lantfchap. De welcke

alfoofe de Lenten aldergelijckft is, ende in de ghe-
gematighey c van hitte ende koude getempert , fooS

moet volgen datfe Menfchen van de befte nature

voort-brenght : ende derhalven ai dat daer groey

t

van koren, vruchten, plantfoenen, vee,geftecn-»

ten moet in den eerften graed van goethey t geitel

werden» volgens het getuygenifle van Hippocrates

in fynmeer-gemelt Boeck van de Lucht, Watere
endePiaetfchen. Daer vallen vveynigh fieckten,

ende die niet doodelijck : foo dat de Menfchen ai

daer in een voorfpoedige ghefonthey t langh leven

Voor foodanigh , te weten , voor het alder gema«

tighfte Landt, wert gehouden t'gene dat onder d
Linie leyt, recht int midden tuffchen beydede p<

len,hoe wel daer vele Schrij venten tegen zyn. Dej

Pringe onder de Arabifche Medicijns ^Avicem

leert fulcx met klare woorden. Maer Ariftoteles

Meteor. j.ende Averroes in Qomm.& 2, Coll. uit. zy:

foo verre hier van, dat foodanighe plaetfede

quaemlti
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Van het voedfel i.als oock de nood-

fakclijckheyt ende de verfchey-
denheyc van het tèlve.

Het eerfteCapittel.

Aer is nu vande Lucht en vande Wint gefchreven »

JlJ En wat dat aende menfeh door beyde vport gegeven:

Hier dient nu door de kunfl de keucken op-gedaen^

En hoe men met befcheft aenfafel hetft tegaen *

Me* vint het inder daet
,
geen menfeh en leerter eten*

Om dat hetyder menfeh en alle menfehen v veten

:

Maer hoe men even-wel ten beften dient geveet 9

Dat is het dat de kunft de menfehen leerenmoet %

, De menfeh is als een dtjck daer op de baren woelen*

En fooden alle daeghzyn befigh af te fpoelen

:

De menfeh is als een pot die aen den viereftaet,

Daer uyt geduerigh vocht en ftaege vvafem gael .

Jndiender niem&nt pooght ons dijeken aen te vullen ,

'Tis feker datfe korts geheel vervallen fulLen ;

En foo men in den potgeen ander nat en doet,

*Tisfeker dat hyftracx ganfeh ydel vvefen moet

,

Daer is een edel vocht in onfe binne- leden
,

Dat flaegh vvert af-geteerty en van den tijt beftreden
;

En foo het niet geftaegh door voedfel vvert geftijft a

j

Eylaes ! om kranckgeftel dat is terflont ontlijf

t

.

Soo dient dan oock de kunft hier regels in te ramen ,

Want dranck en nuttefpijs hout lijfen ziel te famen ;

j

Wel aen da,weerde man, befchrijft den rechten voet t 1

Wat dat men eten fal , en hoe men drincken moet .

Na
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NAe de Lucht ftellen vvy wel te recht $p$g

ende <©$#rttft / als dewelcke tot -onderhout
des Lichaems niet veel minder , als de Lucht van
noodezyn. De Lucht vvertvvel veerdiger*ende
rafler in het Lichaem ghetrocken , maer Spijs ende
Dranck alfoo ly het felfde een blijvende ende aen-

klevende materie geven , konnen dat ftercker ende
langer bewegen. Dewijl dan de gelcgentheyt van
ons Lichaem foodanigh is, dat het felvcdever-

derffenis onderworpen zynde geftadelijck flijt als

een kleet> ende dat door de ongevoelijcke tranfpi«r

ratie ofteuyt-waeflepien onfe natuerüjcke wermte
geftadigh vervlieght', ende de olyachtige vochtig-

heytallencxkens ,
ghelijck den olye in de lampen,

van de felfde wermte verteert wert ; fo© heeft de

voorfichtige Nature, om dat den Menfche niet ter-

ftont na fyn geboorte en foude komen te derven

,

als een remedie voor de verganckelijckhey t , gege-

ven het ©Ofcbfel/ om hetgene door geftadigh uyt-

vloeyen vergaen was, door Spijfe ende Dranck
wederom teherftellen. Het vvelck van de Poëet
Lucretités feer wel aen-gewefen is in fyn vierde

Boeck:

De menfch dieJfaegh verfltjt gevoelt fyn fwacke leden

Geduerigh afte gaen » en hellen na beneden ,

Verliefen hatenftant , en mijfen hare kracht
,

Totdat hun nieuwe jetsgt doorvoedfel vvort gebracht*

Verties van vafteftof dat leert hem kofl begeren ,

Om weder of een nieu daer of te mogen teren
;

Enfruytjvan innsgh vocht dat geeft hem groote lufit \

Of datfyn heeten dorft mocht werden Hyt-gebluft.
j

VVant!
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Want indiender niet met allen in ons geftadigh en
vergingh , en de Menfche altijt in eenen ftant bleef,

foo en foude het Voedfel ganfeh met van nooden
vvefen, jae vvy fouden van den Ouderdom ende
de Doot heel bevrijc zyn : Maer alfoo vvy bemerc-

kenende gevvaer werden dat door het geftadigh

uyt-vloeyen van onfe fubftantie, onfekrachté ver-

minderen , endaeruyt volgende is een flappigheyt

van de deelen onfes lichaems, foo ift nootfakelijck

dat wy de felve foecken te hermaken ende te ver-

nieuwen. De Spijfe hebben vvy dan van nooden,
om te herftellen'tgene van de harde endedrooge
fubftantie v vech-geuomen is : den Dranck , om het

gene dat vochtigh is. Gelijck oock de fubftantie,

die in ons uyt Vieren Lucht beftaet , door het 'Hae-

lenvan den adem, ende 'tflaen van de pols ofte
1 flagh-aderen onderhouden wert. Waer uyt dan
büjcktdat wy fonder die middelen tot geener tijt

' en konnen ons leven behouden , ende dat wel ghe-
* feyt is van den Poëet Horatins 2. Sat.
I •

'Stelt vaft datu den ader-JIagh

Alleen maer vveynigh dueren mach
,

Ten fy dat ghy met goeden koft

Vanflaeu te worden haer verloft .

Soofien vvy dan, gelijckals eendijckdiegefta- >

Jigh af-fpoelt , ende niet geftadigh onderhouden
zn wert met nieuwe aerde , het lant alfdan komt in

:e breken, ende verloren wert ; ofte ghelijck een
cetel water die geftadigh over het vierhanghten
let, allencxkens geheel uyt foude waeflemen , in-

S 4 dien-
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diender geen verfch water by gegoten werde : alfoo

/oude hetoockgaenmet hetgeftadigh uyt-vloeyen
ende verteren van de fubftantie van onfe lichaemé,

indien hetaf-gefpoelde niet met goede fooden van
brootentoe-fpijïe, ende het uyt-gewaeffemde met
vochtigheyt van wijn ofte bier onderhouden ende
yernieut werde. Defe vernieuwinge alffe wel , be-

quamelijck , en volgens de regulen van de Conftc
der Gcfoniheyt , die wy hier befchrijven , gefchiet f

loo ift dat de Menfehen in een lanckduerige ende
voor-fpoedige gefontheyt leven, ende anders Ton-

der ordre, en in'twiidt levende haeftelijck, ende
voor haren tijt comen tefterven. Waeruyt blijekt

dat dit deel van onfe Confte feernoodigh is te we-
ten %en feer veel aengelegé is wat Spijfe ofte Dranck
ghebruyekt wert. Het vvclck daerom oock wat
vvijdt-loopigh van ons fal verhandelt werden. In-

fonderheyt mede, om dat de Menfchen in geen

dingë,die de behoudenis der Gefontheyt betreffen

,

meer bekommert en zyn, ende van gefont ofte on<-

gefont en weten te fpreken , als van Spijfe ende
Dranck, ende even-wel in geen dinck haer meerder
te buyten en gaen. Want fy nemen de Lucht, en-

de d'ander dingen ("Res nonnaturales genaemt ) foofe

komen : maer in Spijle en Dranck hebbenfe groot!

onderfcheyt, ende kiefen het een vooi het ander
,j

hoe wel niet juyft altijt het befte. Want alfoo fyj

meed op de fmaeck en ieckerheyt letten , foo en!

nutten fy niet altijt de befte ende gefontfte koft,

maer alleen die haer beft luft , en leckerft' fmaeckt.j

Ende ick heb dickwils bevonden , dat de gene dit

d'een ofted'ander quellingh onderworpen wareu
f

meefi
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quaemftefoude zyn om te bewoonen, datfe feggen

dat men daer geenfins wooaen en kan. Hetwelde
xAvmoh met vele redenen foeckt te beveftigen:

maer alfoo de felve volkomentlijck weder-leyt zyn
van Manardus 7* Epift. MtL /. ende datfe oock
ftrijden tegen de eervarentheyt, foo en ift nietnoo-

digh van de waerheythier over langh te difputeren.

Het is kenn-elijck uyt de vaert van ons ende de Por-

tugijfen,dat onder de Linie groot volck woont,
feer rijekeende groote eylanden leggen, ende daer

heel ghefonde Lucht is , te Sd/wa/rainfonderheyt,

tvvelck om hare groote eertijts voor een ander we-
relt gehouden vverde, Plin. f.Nat. ende Ztilan,

vvaer van Lttdovvicus fymanm ichnjfl t.Navigau 4.

dat hec leyt onder de Linie, ende van foo goede
ende gematighde Lucht is , dat het fchijnt daer al-

tijtMey te vvefen. In dit Eylant , feydt hy , dat de
ïn-vvoondersnoyt hitte, noch koude en voelen.

De felfde getuyght i.Navig.y. van Reamen , een
iladt ingeluckigh Arabien op het Ooften ghelegen

een vveynigh bové de Linie, hebbende het vrucht-

baerfte aertrijck , ende degematighfte Lucht, dat

de luydé aldaer over de hondert ende veertigh jaer

^eluckelijck leven. Dat Cancieten foo getempertis,

dat men daer Somcrs over geen hitte, noch'sWin-
ersoverde kouwniet enklaeght, vvert getuyghc

)y Columbm in het hondert ende thiende Capittel

an fyn Reyfen , ende dat daer goede, eenvoudige,

nde oprechte Luydcn yvoonen. Het vvelck al ce

amé eé groote gematigheyt van't Lant beteyekent.

)aer nochtans dat Eylant onder den Circkel Capri-

irnm leyt, alwaer meer hitte als onder de Linie

s be~
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behoorden te vvefen. Het vvelck oock van't Lant
Pami ghenoemt, Jmericut Vefpuccius fchrijft int

eerfte Boeck van fynReyfen. Daerde Luyden,
na de getuygenis van andere , over de hondert ende
vijftigh jaren leven. Die oock feggen datter onder
de Linie wel gevvoont vvert , ende geen groote on-
gematigheyten is , maer dat die Landen meer na de
hitte als na de kouw hellen , om dat twee-raael des

jaers de Son aldaer recht boven den top ftaet > ende
haer ftralen recht neder-fchiet, vvaer deur die Lan-
den nootfakelijck feei; moeten verhitten. Dit zy
genoegh van de wooninge onder de Linie.

Die in't 3©efïert vvoonen, leven heel ongefont,

om dat foodanige Steden de gefonde winden die,

uyt het Ooften vvaeyen niet en hebben, ende voor
de beete winden open leggen. Defe hebben geen
klaer,maer dick water, om dat de Son in die plaet-

fen de Lucht lanckfaem verlicht , vvaer door de
wateren nootfakelijck dick blijven. Ende inde

|

Somer vvaeyen koele winden , ende den dou valt»
dan de Son verbrant de Luyden , waerom fy quaec
van koleur, ende ongefont van Lichaem werden.
Sy trecken dicke, grove , ende onfuyvere Lucht,

\

om dat dc felve niet veel vande Son verklaert,noch 1

van de Noordfche winden door-waeyt en vvert. I

Waerom de menfche aldaer lichtelijck heefch ende
j

haerfch van ftem zyn, ende veel finckingen, ende l

verdervingen onderworpen.

tfVVj C^LA C~V»
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matigheden ; ende dat een kruy t voor het een dicc

fenijn^ voor het ander medicijne , ofte fpijfe is t

gelijcfc. feer aerdigh beichreven wert van den Fran-

(chen Poëet du Bartas in den derden dagh van fyn

eer fte weke:

Wat heeft de goede God , wat beeft byfchoone kruyden

Cefchapen voor den menfeh, voor alderhdnde luyden 5

Niet eenfoofchralenwey* niet foo verwoeften velt

Daer niet eengroeten hoop van planten vvertgetele \

Van plantenwonder nut voor yder aen te meuken ,

Verfcheydenin het loof, verfcheydenin het vvercke»9

Verjcheyden in de veruw , verfcheyden in den aert ;

Sietwat een aerden klomp dernenfehen wonders bami
Laet yemant aert-gewas uyt tuyri ofvelden lefm9

'Tfal dejen heylfaem Jtruyt, en dien vergiftigh wefin ;

'Tfaiyernant dienftigh zyn
y
$ock infyn hoogften m$t9

'Tfalyemant hinder doen , en geven aen de deot*

\ Men vont wel eer een krtiyt dat offen dedeftervin 9

Maer maeckt' een efel vet, tnded? hem bloet verwerven •

Daer is een ander kruyt de fpreeuwen wondergott %

"Maer dat in haeft den menfeh du lefte pijnedoet *

Een ander wederom daufal een muyl vergeven.

En brengen oen den menfeh een nieu en vafter leven a

Schoon dat hy is vergift. Let op den xAconije

Die ruchtals met gewelt de menfehen uyttjsr fyf

;

En defen onverlet foo worter niet gevonden ,

pat yemant nutter is ontrent de felle wonden
Die hem eenJlange fteecktu , ofin de leden bijt9

Terwijlhy door het wout ofindeboffchen rijt •

Sietwat een vreemtgewas van ongevvoone krachten 1

Ganfch kuyten ons begrijp en boven ons gedachten /

Het
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Hetdootterflöt een menfch,cen mrou % een ma,een kint9
In dien hei geenfenijn in hare leden vint

:

hdaer tjfer gifentrenu , heu laeu de menfchen blijven »

En peoght met alle macht y fyn vyant uyt te drijven
,

Het wot'fielt met het gif, het dwinget met gewit %

Tot dat het op het Ieft alleen behout het velt

;

En als het heylfaem bladt den vyant heeft verflagen f

En d'eere vatCt gevecht ten vollen wech-gedrogen ,

Soofcheytet uyt hetlffdaer in de krijgh beflont t

En door haer beyder doet foo vvortj de menfchgefont 9

Wat dienter meergefeyt t vvaeryemant komtgetreden

Daer vint men diep gehëym enfaken boven reden
,

Daer vint men hoogh beleyt : en tot een kort befluyt t

Men vint den grooten God oock in het minfle kruyu

Van wat aert ende kracht dan dat elcke Spijfc

is, in vvelcke Lichamen fygefom ende voedende,

ofte qüaet ende ongefont is, ende op wat raanierej

fy genoten moet werden, fullen wy nu vervolgens

aenwijfen ,
opdat een yegelijck foude mogen aen-

nemen *t gene hem nut en bequaem is , ende fchou«

wen ende wachten hem voor het gene dat hem oil

dienftigh ende ongefont is. Wy beginnen hier eerij

groot werck,
(
feytde Schrijver van de natuerlijcke!

Hiftorie in de voor-reden van fyn zo.Boeck ) ende

fullen den menfche fyne Spijfe uyt-leggen, en hem
doen bekennen , dat onbekent is t' gene waer dooi!

hy leeft : het welck foo flecht ende geringh niet ge-l

acht en moet werden , al ift dat fulcx foude mogen
fchijnen den gene, die door de flechtigheyt vand*

namen bedrogen was.
Var
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VanBroot, Pap 5 Bry,Kocckca,

Het II. CapitteJ.

F)I '?* f*""
7^ •

***** «* ««MM
T« «m tycfc,, alderhtnde gram* t

7 efcbrifven hoe men eerfihet edel karen vont
Ten d,enftev*n de m*egb, enfmtke vm den mmtrDe menjcnen hebben 6e»s allee» m*er kruyt gegeten .£» vryetn ruymentyt geen heter kop geweten

.

Ootk tn bet aert-gewm verneemtmen vellen lui
In dten mnflechn «Unndtngr*gen honger bfojt



288 DEN S C H A T DER
Het was een gulde tijt 9 wanneer de menfchen [aten

Te midden in het velt, en niet ah vruchten atenp

Met kleynen koftgedient: het was een gulde tijt9

Ah met een fcbetelmóes een Prinfe was verblyt.

Het was een gulde tijt % wanner een kuddefehapen ,

Gingh onder eenen boom met haren meefterJlapen >

Ofweyden door het wout en voor en nevens hem 9

En fprongh ofop hetfpel ofop een blijdeftem.

Het was een gulde tijt f eer oyt de lieden dachten

Een os , eenjonge koe , ofander vee te/lachten ,

En datgeenjaerigh tam met fyn onnoofelbhet

Haer monden hadt befmet , haar magen hadt gevoetm

Tis nu een ander eeuw : het /vee dat wort verjlonden

Ten dienfte van den buyck , en van de grage monden :

Men wilgeen kruyden meer totfp$fe voor den noot ,

Men wil de foetefrnaeck van nieu-gebacken broot

:

Men wil dat lecker is % wel gaet dan vorder treden %

Entaft hierin het graen als met deganfche leden ,

Doorgront den rechten aert van rogh
%
en fpelt9 en ri)s

9 j

En leyt ons van den luft , en tot gefondefpqs .

WY fullen de befchrijvinge van de Voedfeleii

beginnen van het gene, 'twelckde aerde tot

onderhout van de Menfchen voortbrenght , als van!

het gemeende ende outfte van allé, met het welckei

de Menfchen van d'eerfte tijden haer alleen plach-

ten te behelpen, nae het gevoelen van Hippocrates in

fyn Boeck van d'oude Medicine. En daer is oockl

uyt de H. Schrifture niet wel te mereken, dat men;

voor de Sont-vloet yet anders , het fy vleefch ofte

vifch , gegeten heeft. Dc Luyden van dié tijdt eten!

de alleen om te leven, ende niet levende om te eten|

(ge-
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meeftaltijtluft hadden tot het gene dat haer quaetft

was : Het welck de menfche foo in fpijfe , als oock
in andere dingen meeft van naturen gewent is, ge-

lijck Jfocrates feydt tot Nicêdem.

SDeïiOft dan, ofte Jjet ©Oetlfel/ daer wy nu
van iulieii handelen , ift *t gene, dat de fubftantie

van ons hchaem kan voeden , ofte, dat door onfe

natuerlijcke wermte verteert zynde, inde fubftantie

ende felf-ftendigheyt van ons Lichaem verandert

kan werden. VVaer door her van de Medicamen-
ten onderfcheyden vvert Cal. j. de Simp. fax. m. en-

de i. defas. nat. mm. Want de Medicamenten nieten

veranderen in de fubftantie van ons hchaem , maer
beroeren alleen het felfde. En dat is het oprechte

Voedfel , het welck alleen kracht heeft orp door de

gelijckheytvanfyn fubftantie met onslichaem, het

fèlfde te voeden , ende niet dat met ecnen ons lic-

haem kan beroeren , ofte veranderen, Gelijcker

oockfulck een Voedfel is , 't welck de Medicijns

daerorn Medicamenten Voedfel noemen. Hetfeifde
voedt ons hchaem wel, maer heeft daer bencffens

noch wat by , dat in de fubftantie van ons lichaem

31 niet verandert en kan werden ; dan even-wel niet

11
,(til en is , maer eenige alteratie ende veranderingh

la /eroorfaeckt.

Wy fullen dit nu wat naeuwer in gaen fien. Al
I tgene wy nuttigen ende gebruyeken, doet fyn

)d fwracht, ende maecktin ons veranderinge, ofte door

oa yn complexie endeghetempertheyt , ofte door de
i;eftalteni{Te van fyn ftoffe ende materie , ofte door
yn geheele fubftantie *, om hier in nu te volgen de

ca -ertinente diftin&ie ( hoewel by velé befprongen)

1 S 5 van
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van den hoogh-geleerdé Do&or TerneUus , eertijts

Raeden Medicijn van Henrhk de tweede Koningh
van Vrancrijck. DooV getempertheyt, complexie,
©ftehoedanigheyt werckt het kout Water ende de

Latöuwin ons verkoelingé , het Vierende de Wijn
verwerminge. Door de ftoffe werckt het gene r

dat door dunnigheyt va fyn fubftantie door-dringt,

ende de humeuren ofte vochtigheden verdunt ; da

door fyn dickigheyt verftopt ; door fyn taeyichey

beflijmt, ofte door fyn fcherpigheyt fuyvertend
af-veeght. Door de hcele fubftantie werckt he

gene , *t welck door de aengenaemheyt ende de ge

meenfchap van fyngeheelë fubftantie ons lichaem

voedt, ofte door ftrijt ende tegenhey t befchadighi

ende verderft. Waer van het eerfte Voed fel , hei

ïaetfte Fenijn genoerrit wert. Soo is dan het rechte

Voedfel, niet dat door fyn getempertheyt , ofte

ftoffe, maer door fyn geheele fubftantie met on
nature over-een komt, en daerom inde fubftantit

van ons lichaem kan verandert werden. Het welcJ

een fimpele veranderinge is : maer daer is verfchey

de Voedfel, het welck op twee ofce driederhande

manieren ons Lichaem kan veranderen. Op twee
derhande, den Afijn , door getempertheyt end
ftoffe, want hy verkoelt, ende door-dringht me
fyn dunnigheyt: de Latouw door getemperthey
ende geheele fubftantie , want fy verkoelt end
voedt: ongedeeffemtBroot, door ftoffe ende ghe
heele fubftantie , want het verftopt ende voedt. O
driederhande manier^ wert veranderinge gemaeck
van de Wijn , de welcke verwermt, verdunt , end

voedt. Het gene dan , dat door de gemeenfeha
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van fyn gehcelc fubftantie in de fubftantie van ons
Lichaem verandert wert , iseygentKjckhet VeedfeU

het gene , dat de natuerlijcke gheftaltenis van 't

Lichaem eenighfins beroert, is een Medicament:

ende 't gene, dat terwijl hetin't Lichaem verandert

vvert , het felve met eenen wat verandert , is , ghe-

lijck gefeyt is , een Medicamenteus Voedfel*

Nu de naem van l&Otbftf vvcrcby Hipp.deAli-

mento
% op drie manieren verftaen, te weten voor

gene dat voedc ende voedfel is, voor 't gene dat

s voedfel is , ende 't gene dat voeden fal. Soo dat

iet ware Voedfel is, het welcke komt, ende blijft

n de plaetfe van het gene dat vervlogen is : als

Toedfel , is het gene, dat alder-naeft is om voedfel

e wefen f gelijck het bloedt, toe-komende voedfel

, allefpijfe diegebruyekt wert, de welcke als fy

erteert is voeden kan, ende in de fubftantie van
ms Lichaem verandert werden. Derhalven wert
lefpijfe, diewy gebruyeken voor voedfel gere-

ent, niet dat de rtnenfehedaernuafgevoedt wert,
ftédat het foodanigh is dat het dateliyek voedt,
iaer om dat het wel van de Natuere verdout zy n~

, voedfel geven fal.

Al *t gene, dat ons Lichaem voeden kan, beftaet

ide wert ghenomen uyt tweederley dingen , uy

t

bus animetüs de gene die leven hebben ; ofte inani-

atis die geen leven hebben, als fyn Water ende
out. De animata, ofdie leven hebben, lyn, ofre

'getabilia aerdt-gewas , te weten, Koren , Moes,
portelen, ende Vruchten: ofte Dieren, van de
ïlcke (ommigegaen, vliegen, ende fwemmen,
weten Vier-voetige dieren, Vogels, en Vifferu

En-
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Ende het voedfel dat van de felve genomen werty
is wederom tvveederhande, ofte de declen en leden

vandefelfde, ofte 'tgene van haerkomt, als Eye-
ten, Bloedt, Melck, Wey, Boter, Kaes, Honigh,
endediergelijcke. Maer in al dit voedfel, is een

groot verfchil ende onderfcheyr. Wantdeeenc
fpijfe is van goet , d'ander van quaet fap ofte gij!

ende geeft derhalve goct ofte quaet voedfel : d'eene

is licht gander hart om te verteré: d'eene verderfo

lichtelijck in de. mage, terwijlfe verteert wert, d'an*

der niet. Dan de alderbefte Spijfe is , de welcke
licht is om te vefxeren , veel en goet voedfel geefc

niet licht en bederft , ende weynigh overfchot laet

Daeris oock harde ende hertelijckeSpijfe,dewelck

wel veel voedfel geeft,dan groote kracht van werm
te van doen heeft, om in de mage wel verteert,

werden , ende daerom bequamer voor de gene, di

veelarbeyt doen, ende fterck zyn, als voor ledige

flappe , ofte oude luyden. Daer is mede flappe

koft , die wel ras verteert, ende voedfel geeft, mae»
het is weynigh, ende niet langhduerigh. Hetfelvt

bederft oock lichtelijck in een ftercke ende hee^
mage. Daer is oock Spijfe al ifTe noch foogoet
even-wel een yegelijck niet nut -en dien^igh en is

om dat de Nature der menfchen foo verfcheydei

is ; vvaer door komt dat van eene koft den eenei

menfche fieck fal werden , die een ander wel beko
men fal . Defe verfcheydenheyt in de Natur
maecktdatdc Scheerlinck ofte dulie Kervel, dae

de menfchen van fterven,ende de wijfe Socran

mede vergeven is,de Spreeuwé voor voedfel dient

gelijck Calenm fchrijftin fyn Boecken van de Ge
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( geliick Sonates van fommigc plagh re feggen ) en
fochten geen leckernijen ofte vreemde koketten ;

maer alrceri midiel om den honger ende dorftpfc

leflen
;
endegebruyckten derhalven de Spijfe , die

gereetft was , ende niet veel toe-ftellen van doen en
hadde, als kruyden, vvortelen , vruchten , diealtijt

by de hant waren , ende en aten geen bloet, als van
kerflen, ende moerbefyen : niet zvnde van dedwa-
fen, daer de Grieckle Poëet Hefiodns van fpreeckt,

die nieten weten, datter oock in flecht kruy t wel

wat goers , ende van groote kracht is. Soodanigh
voedfel is oock by de gene die foberlijck ende hey-
lighlijck geleeft hebben, altijt genut ende geprefen.

Xenophon de Grieckfche Hiftori-fchrijver vertelt

mede van de Perfianen , datfe voor fpijfe broot

,

ende voor toe-fpijfe de kerffe plachten tegebrnyc-
ken; ende dat om dit fober leven het onder haer

fchande was, indien yemant fnoot oftefpoude. In
Indien is noch hedenfdaeghs verfcheyden volck

dat niet en eet 't gene leven ontfangen heeft. Defen
Rimpelen koft fchrijft Pythxgoras de gulde eeuwetoe

e{ by den Poëet Ovidius in't vijfthiende Boeck van
w fyn Tranfformatie : maer den Felfdettis daer nae

II jdlencxkens verandert. Soo fchrijft Varro, degeleer-

te van de Romeynen in't eerfte Boeck en Capittel
:c« !*an fyn Lant-bouwingc, dat het menfchen leven

ü ian d'eerfte memorie met trappen ghedaelt is tot

| !>nfen tijgende dat den eerften trap den natuerlijck-

^ cengeweeft is , doen de Menfchen leefden van't

0 l;enedeaerde van felfs en ongequelt voort-bracht.

, De eerfte Menfchen, feydt Lmianns Amerib. foo

, dra fy geboren Waren, fochten een dagelijckfche

T reme-
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xP remedie voor den honger; ende aten uytgebreck

3 y
heteerfte kruyt dacfe kregen. Daer nae fochtenfe

?, na de malde kruyden, als oock de eeckelen. Maer
i, de laeter eeuwe heeft defe koft voor de heeften

?, gelaten , ende de naerftigheyt van de huyfluyden

?, heeft het zaeyen van Koren > ende Gerft gevon-
>, den, ende de middel om de felve alle jaers weder-
„ om op een nieu te doen vvaflen. By de Poëten
wert het vinden van het Koren de Godinne Ceres

toe-gefchreven, het welck daerom oock van VirgU

/i«shet Zaet van Ceres ghenoemt wert, fchrijvende

in'c ecjfte Boeclj van fyn Lant-bouwinge aldus

;

He vveteh leet hier voormaels noot ,

hien vonter graen noch vvitte-broot)

'Men at efkruyaen uyt het vvout y

Ofvruchten van het eyeken-hout,

Ofbramen van een wildenftru)ck>
Slecht voedfel voor een grogen buyck*

Maer doenqmm Ceres in hetlant,

Dieeerft den plough en kouter vant%

Die heeft denrauwn hoopgeleer

l

Hoe dat het lam dient om-gekeert%
En hoe men offen t'famen vought ,

"En nae de kunfi den acker plought\

Siet dus f70 wies het edelgraen ,

Dies had den teckelftracx gedaen*

Ende al ifl , dat in fommige Landen , daer geen
Koren en vvaft , broot ghebacken wert van ander!
meel, ghelijck in't Eylant van S. Domingo , van een!
witte vvortel,genaemt Caz>*ve

%
als befebreven wert!

in
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in de Chinefche voeyagien by den Spaenfchea
Schrijver Gontdet de A4«wfo£*0» ende van andere
wortelen, by andere, oock Ncderlantfche Schrijd

vers : foo en komt even-wel foodanigh broot geen*

fins noch van fmaeck,noch van kracht by het broot
't welck van koren ghemaeckt vvert. Onder het

Koren zyn al van ouden tijden , en noch gebruyc-

kelijck Terwe, Spelte , Rogge , Gerft , als oock
,
ander aerd-gewas, Rijs ,

Geers , Haver , Ervvetöh,
Boonen , endediergelijcke.

<®t 'Sfcttoé/ ^ werm en vochrigl^vanaert,ende

geefi meer ende vafter voedfel , als eenigh ander

Koren,ende wert daerom oock meerder geoeffent.

Want al iffe wat vochtigh>en daer beneffens eenige

taeyigheyt en klevende vettigheyt heeft , foo wert

nochtans de felve door bereydinge verbetert ende
wech-genomen : infonderheyt in het Broodt i het

welck de befte Spijfe is , die van Terwe ghemaeckt
wert, ende oock de oude fte van allenaede Vruch*
ten. Want wy lefen inde Boecké Mpfis%

dat Adam
in het Paradijs Boom vruchten at, endedaeruyt
gejaeght zvnde, dat hy de aerde boude, ende moeft
„aenhooré deftemme, In'tfvveetdijnsaenfchijns

„fultghyu broot eten. Welckfweèt tAbenEzriï
uyt-leyt van dien arbey t, dooil die welcke het (weet
mceft verweckt wert , als daer zyn , bouwen , wan«
nen, malen, kneden, backen, foo dat Adam te

gelijck de ftraffe endekonfte van broot maken ge^
geve is. Van die tijt is het Broot altijt in'tgebruyck
Sghebleven: ende voor de befte Spijfe bevonden.
1
Want in het felve vvert de Terwe alderbeft bereyt 8

|

alfoo dc taeyicheyt door de decffem verbetert wert»

I Ta ' ende
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ende de vochtigheyt, foo fy te veel is, neemt het
backen vvech, waer toe mede niet vveynigh en
helpt het zout, datter in komt. laedaerisby-nae

foo veel gelegen aenhet bereydéende toe-maken,
als in de ftoffe , daer het of ghemaeckt wert. Want
al is het Broot van't befte Koren gemaeckt, indien

het even-wel niet heel wel ehde konftigh ghebac-

ké en wert,foo kan het tot ongefonde koft gedijen.

De heelefaeck beftaet infonderheyt in het rijfen ,

ende backen , ende daer is een groot onderfcheyt

tuffchen AjfteejTemt ende onge&eeflemt 2Bjoot>
Want door aen deeflem werden de gtoutfte ucuen
verdunt, de taeye lichter ende luchter ghemaeckt,
ende bequaem om wel verteert te werden. Maer
ongedeeffemt Broot, is fwaer, grof, hart om te ver-

teren, maeckt in het Lichaem rauwe ende grove
humeuren , ende veroorfaeckt vele verftoppingen.

En al getfe het vaft voedfel, ende datniet lichtehjck

en vervliegt : foo en is het even-wel niet bequaem

,

als voor heel grove ende ftereke Lichamen , ende
die fwaren arbeyt doen. Het Broot dan , dat wel

gekneet
,
gerefen , ende met matelijcke hitte gne^

backen is, wert met recht voor de befte Spijie ge-

houden; ende is vooreen yegelijck van wat jaren,

ofte complexie hy zy , nut ende dienftigh ; ende
wert bequamelijck tot alle toe-fpijfe als vleelch,vis,

boter, kaes, fruyt, moes, gegeten; ende fonder

het felve wert niet anders, als met fchade van de
gefontheyt genoten. Het is mede de Maegh feer

j

aengenaem : ende daer alle ander koft, indien men
hem dickwils komt te eten, ten leften tegen wert,

j

het Broot alleen en wert men niet moede , cn wert

ghe-

1
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geftadigh van de gefonden met fmaeck gegeten ; en

de fiecké verliefen alderleft dé fmaeck van't Broor,

ende wederom bekomende krijgé die eerft weder.

Maeralfoohet Broot niet altijdt van eenderley

meelgemaeckt en wert, foo iiTertuiïchen hetfelve

oock groot onderfcheyt. Galenus feyt dar onder

alle de gedachte van Broot ,hei Wittt-tyOQt/ ofte

J^eetert-bjOOt/ vandefuyverfteen fijnlte lerwe-
biom gcmaeckt, het meefte voedfel geeft. Marti-

alis in Xenijs:

Nee poterh SimiU dotes numerare* nu ufusÈ

Pt/tori toties cnm fit & *pta coquo.

Daer aen komt het <öe&Uptt-&|00É / te weten
daer de groffte femelen niet by en zyn. Oan volghc

het gemeen CtfUtttl-bjOOt / dat alle fyn bloeme,
ende oock alle lyntemelcn noch by fich heeft. Hier
na werden gerekent de foorten van Broot , die by-
na niet dan femelen in en hebben , (ulcx aN is hec

Broot , dat daerom <l5jup^-bj00t ofte ^>emel*
ÖtOOt gemeenlijck genoemiwert. Sulck biooi is

hec (kchtfte van allen, ende voedt veel min, dan
enigh van d'ander foorten van Broot ; daer-en-

boven foo gaet het haeft ende gemackelijck van
anderen af, jae maeckt ende hout den buyck ghe-
neenlijck heel weeck. Maer al ift, gelijck wy ge-

eyt hebben, dat het Witte-broothet fuy verfte en-
Ie voedfaemfte van allen is, (oo en dient het noch-
ans van delicate luyden, ende die geen werek en
oen ofte haer lichamen niet wel en oerfenen , niet

eftadigh gegeten , alloo het felve de Lever en Milt
chtehjck doet verftoppen , ende oock graveel en-

T 3 de
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de gicht verweckt , om de taeyicheyt en foetigheyt

van de blom, Soodatbet gemeen Terwen-broot
haer beter is, het welck om de femelen, die het by

j

hem heeft , minder verftopt ende lichtelijck na be-

neden (chiet. Ende dit is een van de voornaemfte
oorfaken, waerom de grooteheeren ende witte,

broots-kinderen veeltijts met graveel ende gicht

gequelr zyn, volgens het gevoelé vanonfen vrient,

den hoogh-geleerden Heerc , Doftor Lodtvvïjck

Konniusi feer vermaert Medicijn tot Antwerpen*
JDaer is oock ondeifcheyt te maké tuffché verfch,

endeoudt-backen broot. Het gefomfte ende Heffe*

Jijc^^cM^ dar cheohs te voren^ebacken is.

^trt IBttte-bjOOt/ ofte ander heet broot, fwelt!

inde Maegh, maeckt dorft, verftopt de Lever, ende
j

het ander ïn-gewanh Heel oudt-backen broot is
j

on'ieflick, hartom verteren, ende maeckt fwaerj

bloet; gehjek oock doen de korften van broQt,die!

daero^r op vele heeré taeffden werdé af-gefneden. !:

25lf£lüt/ ofte rwee-back is niet quaet , mfonder-
heyt voor degene die watvochtigh van complexiejj

zyn ofte veel vochtige humeuren by haer hebben.jl

Alle ander dingen,die van Terwe gemaeckt wer-li

den, als daer zyn pappen ,waefFelen, panne-koec^j

ken, korften van pafteyen, ende diergelijcke enj

konnen van deughcié ende gefonthey t by het brootj I

niet vergeleken werden : alfoo in vele het vermen-I ^

tenvanmelck, boter, ende diergelijcke dexaeyic-

eyt van den lerwe niet en verbetert, maer eetj (

vermeerdert, ende dat den Terwe oock foo wel niet} 'j

en rijft ofte gekood; en wert. Ende al ift, dat dej d

felvige wel goet voedfel geve, indien fy een fterckej ai

werm-
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wermte cnde goede Maegh bekomen: nochtans de-

wijl het naeuhjcx en gebeurt, dat fy geheel in een

fwacke Maegh , ende in de gene , die geen ftercke

wermte in haer en hebben, ende haer niet fterck en
oeffenen , verteert werden , ende datter eenige dee*

len onverteert blijven ; foo fullen de felve fonder

twijftel eenraeu endetaey voedfel maken,het welck
de naeuwe aderen , infonderheyt van de Lever ver-

floppen fal, ende ftoftot graveel verwecken, ende
de voedinge van hetganfche lichaé in roere fteilen.

By ons is feer in'tgebruyck de 2$Ï0mme-|jag/
van terwe- blom mee foete-melck gheKood ; de

weicke veel voedfel geeft, ende niet ongefönten is»

by al dien fy foo heel dickwils niet gegeten en werr.

Anders doet fy graveel en fteen
(
gelijck nugefeyt

is ) in de Nieren groeyen , ende verftopt de Lever,

als Galenus geruyght. Ende van defe natuer zyn
meeft alle ander pappen ende brijen, die men van
ander meel met Terwen-meel vermenght gewoon

,
is in melck te koken , als van Rijs, Haver, Geers,

I

Gerfte , ende andere. Want veel van de felve voe-
den wel ende veel : macr fy doen den buyck dick-

wils fwellen, ende maken grof ende fwaer bloet*

De gefontfte Pap,die niet van meel, maer kruym
|

van broot gemaecktwert, is de Pamde (alfoo nae

l

het broot genoemt
) bequaem foo wel voor de ge-

fonde, als voor de gene die (icckelijck gaen.

1 <©e £&ptltt komt van nature aen de Terwe, en-

de geiijck. ais tuffchen de Terwe ende Gerfte. Want
jfy geeft meer voedfel als de Gerfte , en minder als

{de Terwe, Soodathet Broot daer van gernaeckt;

ial ift goet in de maegh, oock minder voedfel geeft,

T 4 als
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als Terwen-broot.

IJ&t l&DSflt is wermer als Gerit, maer koëldet
|

als Terwo, het Broot daer van gebacken geeft meer
ende vafter voedfel als het Gerften-broot,dan heeft

eenige taeyicheyt ende verftoppende eygenheyt,
door de welcke dat hard ende fwaer om verteren

is , infonderheyt als het gefift ofte ghebuy lt , ende
van fyn (emelen af-gefondert is. Want *t gene dat !

van ongcbuylt meel gebacken wert, ende alle (yn
femelen noch heeft,foo dat van de Molen gebrocht

ivort, alffet wel ende behoorlijck gedeeflemt , ende
door- backen is , dan iffet min taey ofte fwaer, ende
en is niet heel moeyehjek om verteert te werden,
ende gaet haeftelijek van onderé af : het en is noch-
tans dies aengaende niet ai uyt met het ongebuylt

Terwen-broot te vergelijcken: want het is noch
fvvaerder als het felve, ende moeyelijcker om te

verdouwen.
Dan dit Ööggett~ÏJ;fcOöfc geeft den Lichame een

j

vaft,gelijvigh, ende lierck voedfel, niet quaet van
j

fap ofte gijl , vvel-verftaende als het van goede I

Roggen gebacken is : Want Broot van quade ver-
j!

dufte ofte bedorvé Rogge gemaeckt,doet in het lijf

quaet ende haeft verrotbaer bloet groeyen,ende
veroorfaeckt verfcheyde langhduerige verdrietige

;

fieekté, infonderheyt de gene die wy Scheur- buyck
J

1

ofte Blaeu-fchuyt noemen, i I

Maer om het Roggen-broot foo veel te aenge-
j

1

namer ende lichter te maken, mengen fommige i l

daerTerweby , twelck fy HïifïeUupn noemen,
j

v

al ofmen gemenght broot feyae. hn dat Broot is G

foo taey en fwaer niet , als het ongemengelt Rog-
j

fc

gen-
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gen-broot , en blijft langer verfch , weeck ofc facht

als het Tcrwen-broot (elf. {

Bifcuir van Rogge is voor de Schippers ,ende

fteden die belegert zvn , ende voor de menfchen
die grooren a bey t doen,

<©0 <<5cr|ïe feydt ïlinim iS. 7. is van d'alder-

oudtfte koli, vvert van Gaknm 7. Simp. kout en
droogh in den eerden graet geftelt , en is de Terwe
van krachten geenfins gelijck. Want de Terwe
verwarmt merckelijck: Daerentegen en verwarmt
de Gerfte ganlch niet , ende daer en boven in

welcker voegen die gebruyckt wert , \ fy oock dat-

men daer brooden van maeckt, men fal daereenige

verkoelende kracht in bevinden. Voorts foo ver-

fchilt zy van de Terwe oock aengaende de ftoffe

vanhaer voedfel, dat fy den lijve geeft. Want de
Terwe is dick ende taey vaaftoffe : maer de Gerfte

doet in onslichaem een dun , ende een weynigsken
af- vagende vqchtigheyt ofte gijl groeyen, waer van
nergens na fop veei voedfel komt,a!s van dé Terwe,
Soo dat niet (onder redé de Ger ft noy t in foo groo*
ten achtingh geweeft is , als de Terwe. Plutarchus

verhaelt van Mawüui m fy n leven , als oock Livius

111 het 37. Bocck van lyn Hiftorie, dat hyde com-
pagnien , die haer vaendels quijt geworden waren ,

m ftcde van Terwe , Gerft liet uyt-deelen. Het
felfde getuyght Flutarchus mede van ^Antomm in

fyn leven , ende Dw ïn't 49. Bo^ck van fyn Gnec-
(che Hiftorie. Alsoock de felfde Dw, ende Suetonius

^an den Kcyfer ^Augujlus. Soo weynigh was de
Serft by den Terwe geacht

, datfy de Soldaten, die

ïaer qualijck gequeten hadden , tot een ftraf, ende

T 5 fchan-
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fchandael gegeven werde.

4Pet#en-2&200t plagh by de loden heel gemeen
tefcyn,cnde tou leien wy in't Fumgelie, tlat het

by dehantwas, alsd'Heere Chri/ius daermedefoo
j

groot mirakel dede. Het is noch heden by ons m*c 1

gebtuyck, dan foo heel gemeen niet, als Terwen,
ende Roggen- broot, het voedü oock minder* Doch

|

degene, die van de befte Gerfte gemaeckt werden,
en verfchillen dies aengaende foo veel niet van de

Terwe-brooden ; Maer die van voofe ende hchce
j

Gerfte gebacken zyn, komen van aerr ende voediei

j

met de Semelachtige ofte grove Gruy fachtige Ter-

we-brooden heel over een. Dan het Broot van
foodanige Gerfte gemaeckt , gaet Teer haeftclijck

van onderen af i 't vvelck in de andere (borcen van
|

Gerften- broot oock plagh te gebeuren,-als men die!

met de Terwen-brooden foude wille- vérgelijcken.

j

llinius oordeelt op de verhaelde plaets , hier al te;

flecht van, als hy derft feggen, dat het Gerften-;

brooc gebruyckelijck by de Oudé,van hfet gemeene
leven weder-worpen , en voor voer van de beeftenl

gelaten is. Bifcuit van Gerfte is feldcn goet, ten ly Ij

daer ander koren , als Terwe , Rogge ofte Miftel-jJ

luyn bv r*edaen weit.

<ÖKr|tÉ-pflJJ vvert gemaeckt van het Meel in wa-l

,

ter, viceleb-iap, foete ofte keerne Melck
, Weyvj I

ofte yet anders gefoden. Maeckt vochtigh, vetf-I
(

verft,ende voedt matelijck: verweckt oock de ruftel
t ,

( daer de Roggen-pap mede toe gebruyckt wert )i r,

dan is wat windachugh,het welck met een weynigh
venckel-zaet kan verbetert werden,

3e

De ander Aerdt-gewaffen en zyn foo voedende ,!

^
noch

1



GESONTHEYT. t99

nochfoo bequaem niet, als de gene daer wy nu af

gehandelt hebben, endedaer het Broodt af ghe-
backen w^rr.

JÜtjjS/ die in fommige Landen gebruycke-

Jijckis, in plaetfe van Broot, vvert gehouden te

zyn vvcrni in den eevften graed , ende droogh in

den tweeden. Hy voedt middel matigh, ende meer
(gelijckmen heel Nederlant door gewoon is} in

foece Melck gekooft zy nde. Wert niet heel lichte-

lijck verteert, ende maeckt wat grof voedfel, is

daerom jonge luyden die arbeyden bequamer * en-

de dickwils gegeten veroorfaeckt verftoppinge.

Daeromme moet hy wel gekooft zy n, ende is beter

in Vleefch-fapi als yet anders.

Rijs halfgefoden ende dan gedrooght, wort wel
drie of vier jaer larick goet bewaert ; ende heel In-

d» dien door ( infonderheyt by de Naijres ofte Heyde-
ö den ) wort die Rijs veel geacht : ende fy verfien

i haer fchepen daer mede , als fy een lange reys aen-
nemen

, gehjek vvy met Bifcuit ofte twee- back. Sy
eten dat metheele handenvol; ende het fmaeckt
feer wel : dan fy doen daer gemeenlijck Suycker
by , of Daeyen , ofte eehigh ander ooft.

Die van Mdlediva weten nu van dit foo gefoden
ende gedrooght Rijs,verfcheyde Koecken, Krake-
lingen, ende Marfepeynente maken. Dit felveal-

vfl i (oo gefoden,ende in de Sonne gedrooght Rijs ftoo-

'ten fy kleyn als meel, ende depappe daer van ghe-
feit Imaeckt . noemen fy Aveïa.

4&tttg is van nature kout en droogh , niet on-
'aengcnaé van fmaeck^nlondrrheyt in foete-melck,

igelijck men by ons den <&tttfttlhblp maeckt, ge.

itf I fodett,
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cnde dan geeft hy geen quaet, doch geen over
digh voedfel.

Bygebreck van ander Koren , is fomtijtsoock
|

van Geers Broot gebacken : maer't feive geeft leer

luttel voedfeJ , ende is kout van aert , feer dor endc
breuckfaem ofte morfelbaer : want het en heeft

ganfch geen gefmijigheyt
,

geeri taeyigheyt ofte
j

klevende vettigheyt. Ende daerom ill niet vreemt,

dat het den buyck , die te weeck is, floppen ofte

fteJpen kan.

y$ÜÜtt is werm van aert, en van weynigh voedfel.

.Wert in deiè, alsooek in andere Landen gehouden
te zyn een goet voedfel voor de peerden,en fom mi-
ge meenen dat het voor de menfchen ondienftiglv

is. Nochtans maken iy in Duytflandt van gepelde]

Haver een aengename fpijs voor fiecken ende ghe-
fonde, in water gefoden, gelijck men degepelde!

Gerft doet, ende defe noemen fy Habetmoes. Dier-

!

gelijckc wert hier mede van de Boerinnen langhsj

deftraet verkoft \ ende uyt-geroepen
, HattëtClt-

B?P/ a 's oock in Switierlant, te weté van de bioetnft

van Havet-meel. In Wals- Engelant werter oock
broot of gebacken, dan geeft luttel voedfel.

De Haver wert in een Vijfei tjeftooten. ofte itj

een molen ghemaeit, ende <J5ojt ofte 4&%Uttttl\

daer afgemaeckt , *c welck alleen ofte met vieelch

gefoden wert, ofte in veel ander dingen gebruyekt.

De Gort van Haver ofte Gerft gemaeckt, is lichter

orn verdouwen,en geeft den Lichame min voedfel,

dan *t gene dat van fpelte gemaeckt plagh te werdé.

2$0ÊC&toepÖt wert voor werm, ende niet leer

droogh van aert gehouden, voedt min dan Terwe

,
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Rogge ofre Gerfte,maer nochtans meer dan Geers#

Van't meel van Bock>veydt met water wort

gemaeckt, ende l&OZtkttl gebacken, die gegeten

zynde, lichtelijck verteert worden, haeftelijck van

onderen af gaen, lichten kamerganck maken, veel

water doen lofen>ende den lijve wel luttel voedfeis

by brengen; waerom ghemeenlijck ghefeyt wert f

Boeckenden-fory ,is verradery , alfoo de gene die

daer van gegeté heeft ende verfadight is , haeft weer
honger krijght: dan het voedfel , dat ter van komt,

is nietquaet , bedorven , ofte onbequaem.
'Tbrcot dat van Bockweydt in feer diere tijden

gebacken wert,ofce 'tgene dat by ander meel het

Bockvvey-meel vermengbt heeft, is vochiighen-
vvaterachtigh , ende finckt haefter na beneden

,

nde heeft meer windachtigheyts in , dan 't gene
lat van den.Rogge gebacken wert.

Onder de Pluck-vruchten ,
fevdt Plinius 18. iz,

vert de meefteeere aende 25oonen gegeven, als

an de welcke mé oock heeft geiocht Broot te bac-
en. Sy zyn kout ende droogh van aert,als Gsknus
etuyght in't eerfte Boeck van de krachten der
oedfelen, op het 1 9. Capittel. Ende dat de groote
Uppocrates fchrijft de vift.tcut. 92. dat alle Pluck-
uchten wmdachtigh zyn, heeft londerlingh plaets

de Boonen : als oock dat hy fchrijft z.eh 4. Efid,

it in tijde van hongers noot (bo mans als vrouwe,
>or het geftadigh gebruyek van Pluck-vruchten
ack ende traegh van beenen werden. Want fy

aken grofende raeu voedfel , ende zyn fwaer om
verteren. Daerorn zynfe ongefont ende fchade-
:k voor de gene, diemetcolijck, aenborftigheyt,

ofte
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ofte pijn itVt hooft gequelrzyn. Hier-en-boven
verweckcnfe noch een loomigheyt , en ongeruften

flaep,gelijck Diofcorides ^eruygt i* 98. ende daerom
meende Cicero z. de Divinat. dat de Pythagorifcha

Philofopht n haer van het Boonen eten onthielen »

als ofdoor (ulckefpijle niet alleen débuyek, maer
oock ons verftant op-geblafen werde.

Onfe groote Boonen houde ick voor beter ende
gefonder, ende zyn oock lichter te verteeren, als de

Roomfche-boontjens. Daerom foude ick raden

dat defe alleen voor arbeyders, ende die ftereke

Magen hebben gelaten wierden ; en niet gebruyeke

van de gene die ledigh gaen , ende flap van mage
zyn. Om defelve wat beter te maken eetmenfe met
verwermendeen dun-makende dingen, als Keule,.

Orego , Carvi , Cumijn, Peper , Olye, Azijn ende
Soutgefoden ofte anders bereyt,ende groen zynde
met haerfchellen, ofte rijp zynde uyt de felvcghe-

daen. De roode ofte roodachtige die haeft moruw
werden, houd men voor de befte; de witte hoiiNf

men voor vochter, ende nochtans voor harder orri

te verdouwen.
De Pluck-vruchten zyn by de Romeynen in

foogoedeh eftime geweeft, dat oock trefFelijckc

geflachten van de felve haren naem genomen heb-f

ben. Soo zyn, feyt Plinius op het derde Capitteï

van fyn achtiende Boeck, de Fabij genoemt, om
dacfe de Boonen , ende de Cicerones om datfe dc

Erweten wel vviften tezaeyen. Defe lefte werde^

mede veel by ons gegeten foo groen , ( racuw end|

gekooft
)
alsdroogh. Sy zyn vvindachtigh info

derhey t de groene; dan de drooge en zyn foo win
achti
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achtigh niet, ende maken beter voedte! als de Boo-
nen, maer foo veel niet. Anders zynfe * ghelijck

Gahnus fchrijfi Simp» kout ende droogh , daerona

fy oock bequamer zy n voor de gene die werm vaa
compiexieis, als die kout is, Sy werden gelooft

de fenuwen hinderlijek te zyn ; als oock den genen,

die weecke en loterende tanden hebben. De wind*
achtigheyt kan mede verbetert werden gelijck vaa
de Boonen gefeyt is. Even-vvc 1 is het ïap van dc
Erweten beter, als de lubftantie felf.

HIPPOCRATES
de Affe&ionrbus:

J?4nts purus ex ftrinis » ad rohur & vivium fefeSk*

nem magis conftrt, quant qni non e$ mternkuht per*

purgettus , recens quam hefternM > & €X farims

nuntihus > qmm ex veiujlijfimis*

PHILO IVDJEVS
de Vi&imis:

£#pedia
% phctnU* be/lm*

, condimentaqtte aÜa euritfis

piftorum & coquomm guftni firvientèum , contitimt

morbos turn corpori, turn animo wfmabile$*

Van
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Vatidc Mocs-kruydcn. Salaet,eti

de Toe-kruyu

Het III, Capittel.

VErmaerde Bevervvijck , hier is het nu geraden

Tefitaken uwe pen tot aüerleyfaladen

:

Jck bidde vveygertniet \ de groot(te van het lant

Die hebben menigh'mael het edel kruyt geplant ;*

De Vorften evenfelfs , en wijt beroemde luyden,

Die hebben onderfocht dt krachten van de kruyden9

Die hebben na-gefpowt , tot aen de minfte bies 9

*Alwatter in den hof, of in de boffen wies .



GESONTHEYT, 30?

iAl *vvat hier nadeel doet , ofdienftigh isgegeten*

Is dienftigh , Hollants volck , voer u te zyn geweten ;

Want die hierqualick gaet , enfonder kennis pluckf 9

Heeftfichden levens draet nietfelden af"gerucht .

Wel leert dan nae den eyfch de kruyden onderfcheyden*

En even aen den beert ten beften toe-bereyden ;

Want fooje dat begrijpt , en na de kmfte doet

,

Het fiijft eenfivacke maegh9 en koelt onjluymigh bleeU

NA bet Koren ende de Pluck-vrüchten worden
oock voorSpijfegebruycktde Moes-kruydé,

bladeren, uyt-fptuytfels , wortelen, aerd-vruch-

ten , boom-vruchten, ende diergelijcke die uy t den
hof komen. Onder de welcke vele al te medica-
menteus , ende geen goet vocdfel en geven , ende
geenfins te vergelijcken met het gene , dat van de
voorfchrevé vruchten komt. Alfoo de felve meeft
al goet voedfehgeven , ende fooder eenige onder
zijn, daer wat aen ontbreeckt , dat is weynigh te

beduyden. Maer in defe ifler naeulijcx yet , dat

geheel van goet ftof is. Daer zijn wel eenige boom-
vruchten, de welcke alfle in de Maegh wel verteert

werden
,
geen quaet voedfel en geven : even-wel

00 goet niet als de voor-verhaelde. Van de Moes-
kruyden is by-na de Lattouw alleen, die goet bloet

kan maken , en dat is noch koudachtigh. In tegen-

deel zijnder vele, dac quaet kruyt is , foo dateer

eenige heel medicamenteus zijn, ende bequamer
voor den apoteeck, als voor de keucken, enfom-
mige niet veel en fchelen van fenijn. Soo datter

naeulijcx een Moes-kruyt is, dat t'eenemael goet

?n gefoiu voedfel geeft. Hierom doet de Comedie-
V fchrij-
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fchrijvtr Plamus den Parafitus ofte Broek- volger

de Moes-kruyden de krancken toe-eygenen ; ende
by dèn felven leyt de Cock op die k/uyden de oor-

faecje van een kort leven , Pfeudolo

:

Daer komt een fneüedoot oock op de jonge luyden »

Om dat men voedfelmaeckt van alle vreemde kruyden*

En dat men eten derfvan alderhand? groen,

Dzteven in hetwout de heeften niet en doen*

Wybefigeninfpijfe onder anderen de bladeren

van Latouw , Kool , Spnugie, Beet, Maluwe,
Suyring ,

Porceleyne , Kervel , Peterfelie ; de uyt-

fpruytfels van Afperges, ende Hoppe; de wortels

vanRadijs, Knollen
,
gele, roo ende witte Peen

Suvcker-wortelen , Loock , Ayuyn , en foo voorts

^eïiattOUttie öfi ^êalaet wert gehouden voor
het befte van al de Moes-kruyden , ende is kout 'en

vochtigh , ende daerom de gene die vverm vau
complexie zyn bequamer , als de koude. Verkoelt

een heete Maegh , ende matight de fcherpighey

van alle humeuren ; is derhal ven gefont voor jonge
luyden die heer en vol gal zyn , en een heete Maegh
hebben , ende in de Somer , ende alft heet weder is

feer aengenaem.

Grataquc nobilium requies latfuca cïbotum.

Sy verweckt den flaep, verflaetden dorft,end
$eemt de geylighey t wech : waerom de Pythagori

fche Philofophenhaergenoemt hebben \vv£%W
z

ende de Vrouwen d^\)}d^cb . als belettende roy

ruAov te rechten
,
ghelijck CaUhs Rhod. fchrijfc 27
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%AntXeB*ult. Sy maeckc oock overvloedigheyt van
fogh , cc weten in dc voeders ende fuygende Vrou-
wen die door onmatige hitte ofte drooghte geen
ofte feer luttel fogh hebben ; want door dien dat fy

de hitte ende de drooghte, door haer vochtige kou-

vvigheyt matight , foo dient fy feer wel om de

melck in de borften te doen komen : Dan in de
vrouwen die kout van aerdt zyn , en dient zy foo

wel niet , feifs fy belet haer melck te krijgen. Men
eet de Lattouwe gemeenlijck raeuw met oly , azijn

,

ende wat zout , ende dat met goeden fmaeck; maer
voor de gene die een koude Maegh hebben , ift

beter datmenfe kood: alfoo vele dingen die raeuw
goet zyn, haer deught met koken niet en verliefen,

1
maer veel eer verbeteren. En dan is fy oock beter

: om te verteten, ende geeft meer voedfel : infonder-

1 heyt met een hoen, ofte diergelijcke, geftooft, daer

iï by kruyfdoren , ofte fap van limoenen doende -

It 't welck een feer aengename fmaeck geeft. Men
ft brenghtde Lattouwe gemeenlijck op tafel in't be-

;c ginlel van de maeltijt, ende men eetfe voor alle

>h ander fpijfe : 't welck de Poëet Martialis oock be-

is, tuyghtin fynentijt gebruyckelijck geweeft te zijn,

snde dat het in fyn Voor- vaders tijdé hec lefte van
de maeltijt plagh te wefen. En ftelt derhalven in'c

derthiende Boeck van fyn dichté,defe vrage voor:-

\n Waer op wy antwoordé datdeOuden,die ganfch

rJc

ort

4 J O
Maer komt nu eerfi df onfen dis

;

Segh wat bier van de reden is ?

Latou-falaety beminde vrient 9

Wert voormaels alderlefi gedient,

V * fober-
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foberlijckleefden,de Lattouwenietuytluft enateiv

maer alleen om beter te rufté, het welck bequamer
was op het laetfte van de maeltijt , als zy te bedt

gingen. Maer daer na is fy gebruyckt in'tbeginfel

om den appetijt ende luft tot eten te verwecken*

Dan in't laetfte gebefight, ka fy oock de droncken-
fchap, die door onmatigen dranek van wijn geko-
men is , doen vergaen , door dien , dat fy de dom-
pen ende vvaerfdommen van den felven wijn belet

te klimmen , ende ten hoofdewaerts op te ftijgen*
i

De Lattouwe,na de leeringe van Galenus, en ftopt!

denbuyck niet , maer en maeckt hem oock niei

weeck, om dat fy geen wrange ofte fcherpe eygent

heden en heeft» Even-wel door dien fy den buyc
vochtigh maeckt, foo verweckt fy hem oock tot

lofinge, ende tot het uyt-drijven der overvloedig

heden , ofte doet hem ten minften lichten kamer
ganck hebben. 'Twelck de felfde Marttalis ooci

betuyght, als hy eenen vrient te gaft nodende, feyt,

Ji» Epigr. $3*

Ah ick heb een vrient ofgaft%
j

Soo vvort dm op hem gepaft

:

lek wil dat eerft krop-falae

Voor hem op de tafel ftae ;

En het dient dlfoo gedaen ,

Om wel afte mogen geten

:

Maer Pareije met Raket

Dienter mede lygefet*

Waer in hy aenwi j ft 'tgene noch gebruyckt wei

* *nde oock behoort te gefchieden, dat in fwaci

)
:
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ende koude Magen , de falaet gegeten wett met

pareije, biefloock , rakette, kers, ofte diergelijcke

heeten kruyden , om haer koude wat te matigen.

De Crop-falaet wert voor de alderlieflijckfte,

ende alderedelfte van alle defoorten van Salaet ge*

houden. Maer de Roomfche Lattpuweis bequamer

om den kamerganac te verwecken , als de ander,

gelijck Lobel betuyghr.

5©t houdé fommige voor kout en droog:

Maer wei t van Cardano (fulex Hippocrates mede leert

tl *. de dUta) en andere met recht voor wermgeoor-
it deelt , om dat men in het fap gewaer wert een bit-

t- terheyt ende fcherpigheyt, bequaem om den buyck
weeck; te maken : de welcke in de gefoden Koole
altemael in het fap treck,t. Door defefalpeterach-

tïgheyt maeckt het eerfte water daer de Kooien in

dgefoden werden, den buyck weeck , en doet eenen

ocïltachten kamerganck hebben : 't felve doet oock het

i^fapgedroncken. Dan alfmen dit eerfte water daer

de Kooien in gefoden zijn , af-giet, dan droogen f

en buyck , ende maken hem hardt. Aengaende

iet voedfeldat de Kool onsLichaem by-brenghti
at is feer weynigh, ende de gijl ofte bloet, dat daer

van komt , en is niet goet oft prij
1

felijck, maer dick,

waer , grof, en melancholijck : waer van donckere
dampen ni't hooft op-ftijgen, die dehetflenen ont-

vellen» fware droomen verwecken, de oogen bes-

chadigen, ende hetgefichte fwack maken: hoe wel
lat de Witte foo groven bloet niet en maeckc,als de
loode: ende daerom is fy beter ende bequamer

cty

Am in fpijfe te gebruyeken : ende noch beter ende

0

(^ngenamer zijn de 25lOlT1-feO0lcn / ende lichter

V 5 om

ni
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om te verteren. Daêr alle d'andcr foorten hart zyn
om te verdouwen , ende niet en dienen als voor de
gene die fwaren arbeyt doen , ende heel fterck zyn.

De Kool wert by vele Ouden feer g^prcfen om
dedronckenfchap te beletten. V.hAthen&us fchrijft

i.Deipnof* dat de Egvptenaers alfle hkti begaven
om fterck te drincken. plachré gefoden Kooi voor

afte eten. ^Arifloteles (oeckt hier reden van j.FrobL

17. daer hy vouiftellende vvacrom de Kool de

dronckenfchap belet, om dat
,
feythy, de* Kool oen

foet, ende verdrijvend fap in heeft, ende door datffe

kout van aert is, footrecktfede vvijnige en raeuwe
humeuren in de dermen , de dunne nae de blaes

loopende, ende fy felve inde blaes blijvende \ ver-

koelt het Lichaem; derhal ven dat de humeuren in

twee wegen na benedé fackende, ende het Lichaem
verkoelt vverdende , de dronckenfchap vergaet.

Maer ick en foude even-wel niemant raden, dat hy
hem hier op re feer verlatende, al te veel dronck.

c&QttlÜ#iZ is kout van aert , en fy wert gerekent

onder de Moes-kruyden, die wat waterachtigh van
ftóffe zyn, ende geen merckelijcke eygentheyt in

het fmaken en vertoonen. Daerom finckt fy haeft

nederwaerts, ende maecktden buyck weeck.
Men eet de Spinagie als fy gefoden is ; maer fy

brenght heel luttel, ja bykans geen voedfelby. Etj

dat is noch kout, waterachtigh , en vvindachtigh
\

doet daerom de Maegh haeft om-keeren ende wal-
gen, ten zy datfe met gember, peper, zout, ofte

yet diergelijcx belprey t ende verbetert wert. Men
gebruyekt de Spinagie oockin hetraeuw Salaet, tiè

weten alfle eerft tiyt-gefproten is , ende eer dat de

breetri
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breetfte bladeren gewaffen zyn.

<0)C 35tttt wen gemeenlijck gefoden gegeten:

ende dan hncktfe haeftelijck na beneden, ende ver-

weckt den buyck tot het uyt-laten ende af-drijven

van de overvloedigheden ,
fonderlingen alffe met

hetfap,'t welck eenige brackigheyt ofce falpeter-

achtigheytin fich heeft, daer fy in gefoden ïsghe-

weeft^ genomen vyort. Martiatis$.

Pigro^ue ventri non mutiles betas.

Sooklaeght Cicero *• Èpift. dat hy van veel Beet

ende Maluwe te eten, den loop ghekregen heeft.

Maer alfmenfefonder fop eet , veeghtfy min of,

ende en maeckt den buyck foovveeck ïtiet, door
dien dade, gelijck mede van de Koole nugefeyt is,

haer falpeterachtigheyt in het water af-geley t heeft.

D^n het Voedfel , ghelijclc Gaïenus fchrijft ;n het

tweede Boeck van de krachtender Voedfelcn, dat

van de Beete komt, is heel weynigh endeby'tgene
de Lattouwe geeft niet te vergelijcken. Mattialis

maecktfe met wijn ende peper toe 1 3 • Epigr* 1 3.

Vt fapiant falm fabrorum prandk beu ,

O quum fepe petit vina piper^ae cocm.

Hy noemt de Beet daer Smits koft: alfoo de
Smits de felfde veel plachten te eten , om de hart-

lij vigheyt, diefe van geftadigh by de, vier tezyn,
kregen, daer door te verdrijven.

<S>0 jlBvllUÜJÊ vvert bj^ fommige voor Moes-
kmyt ^cbdight: danis hedenfdaeghs in (oogroote
achungenietalflewelin voorleden tijt gevveeft is.

Den Ouden Griecxfen Poëet Hefiodm hcefcfe in fyn

V 4 ge-
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gedichten feer geprefen, haertot een exempel ne-

mende, dat oockflechtekruyden den menfehefeer

nut zijn: met den vvelcken de Latijnfche Poëet

Horatius oock ftemt, wanneer hy feyt dat de Ma-
luwe het verladen ende verftopt oftefwaer lichaem

dienftelijckende gefont is.

Maluwe in fpijfe gebruyekt , geeft redelijck veel

voedfel ,
feydt Galenus z. de Alim. fac, 42. dan het

fap ofte bloet dat daer van komt , is wat dickach-

tigh. Sy maeckt den buyck vveeck, endedoet lich-

ten kamerganck hebben. Want fy finckthaeft nae

beneden : niet alleen om datfe vocht is , maer om
datfe flij merigh en flibberigh fap in heeft. Martiaüs

j. Epigr. 87.

LaetMaluw en Lattou tot uwen dis genaken ,

Dat fal n door het lijfeen taffen af-gangh maken :

Vergeet dit nimmermeer , het is een oudt gebruyek \

Want naeru wefen toont , ghy hebt een harden bttycK

Die van Siena in Italien waren foo hart belegert

ende tiyt-gehongert, datfe alhaer paerden ophad-
den moeten eten , foo dat de Borgerij alle daegh

feer verminderde , en vele fonder fieckteop ftraet,

deleden haeronverfiens begevende,bleven leggen

:

het welck de Medicijns » de oorfaeck hier van on-
derfoeckende, op het eten van de Maluwe leyden,

dewelckefy feydendatden buyck te losmaeck-
ten, endehet verteren belette, gelijck befchreven

is van den Prefident deThou in het 15. Boeckvan
fijn Hiftoric. Hier van komt mijftchien, dat Pytha-

goras her eten van de Maluwe verboden heeft ,
ge-

lijck Laértius in fijn leven getuyght.
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De ^Uprto^Ö of $tittM is kouten droogh

,

verteert ende opent, Du kruyt dicvvilsgebruyckt,

verfterckt de Mage , verquickt het herte, ende ge-

neeft alle de gebreké van'r felve : verflaet den dorft,

wederftaet ende belet alle inwendige ontftekinge

ende verrottinge, als falaet gegeten , maeckt dat

de gal niet op en breeckt.

De bladeren van Suyringh,als oock van ^attfi)/

^attttltte/ en ^jaBCH-Woet alle kruyden van een

gedacht , gefoden > en v oor ipi jfe ofte moes ghebe-

fight , maken den buyck vveeck, ende veroorfaken

eenen fachten kamerganck. Het vvelck de Poëet
HwtfWfmedebetuyght z.Sat.j*

* Si dura morahitur alvus 9

Mutulus , & viles ftlknt obfianüa conch* ,

Et lapAthi brevis herba.

daer hy feyt , dat yemant die hartlij vigh is , dient te

gebruyeken het kort ofte mals kruyt van Patich:

vvaer mede hy verftaet de bladeren die gepluckt

zijn, eer dat de fteel uyt-gefproten is : want dan
zijn de bladeren van defe kruyden alder bequaemft
om te eten, ende ophaer malfchfte,

<©0 f&0£CefcpnC is kout in den derden graed, en
vocht in den tweeden. Men eetfe dickwils raeuw

,

'tfy alleen , 't fy met ander kruyden in falaet , met
olye, edick, ende zout. Men doet daer gemecnlijck

wat Kerfle , Rakette , ofte eenigh ander heet kruyt

by , om haer koude eygentheyt te matigen ofte te

bedwingen , door de welcke fy fommige magen al

telaftigh , ende hart om te verdouwen valt; anders

?n heeft fy geen merckelijcke fchadelijckheyt in

V j haer,
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fcaeiydan alleen defe , dat het langh gebruyck van
«lelelve, hetgefichtvvatverduyftert. Sy verkoelt

eoverfterckt de verhitte Mage, maeckt appetijt,

encfóverweckt luft om te eten j dan 't yoedfel dat fy

geeft» is heel vveynigh ,
gelijck Galenus betuyght

int tweede Boeck van 'de krachten der Voedielen
ophet 46. Capittel. -

^BtMtttitl vvert gehouden voor vverminden
derden, ende droogh in den tweeden graed. Sy
werc heden fdaegs over al voor een gemeyn Moes-
kruyt gegeten : endeinfpijfe ghebruyekt zynde is

Sengenaem van fmaeck, ende de Mage goet en be-

quaem» Sy vvert nuttelijck gemenght in't wermoes
met beet en fuyringh, eh geeft het een goede geur,

ende raèuw meit'Lattbuwe ende ander falaet , het

^ifeïck den appetijt verweckt. Mét ander kruyden

gefoden gegetéjofte met meel en m'elck vermengt,

eiide daer een pap van gemaeckt , ofce oock een

taeneoftepaftey gebacken, doet wel flapenten

het khijm datter geert kruyt bequamelijcker by dó

Éaelck gedacn wert, om daer een fmakelijcke meebj
jiappe van te maken , dan de Kervel. Sy is fonderij

linge om het bloette fuy veren, oock omdeoudêj
ïfeikoude mans , te paert te helpen , en dat om dat

fyeeinge windachtige (toffe heeft, die tot fulc&
;

«iét onbequaem en is. -

fpMtlftUc en wert niet alleen met haer b!a-i

deren > maer oock met de wortelen in defpijfege-j

brayckL Syïs 'vverm en droogh van aert, de modt
feer aengenaern , opent alle vetftoppinge, fuyvert

de aïiexeo, lijf-moeder ende ingewant > dan is hart) h
&m verdoavven, ende geeft feer vveynigh voedfèfcjL

DaerJ
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Daerom plachtfe van velen gegeten te werden tuf-

fchen ander fpüfe > om de felve te beter te doen ver-

teren. Sommige meenen dat Peterfelie door haer

door- dringende krachtin alle haer deelen (eer nut-

telijck gebruyckr fai werden van alle menfchen>om
dat fy foogoet is tegen den fteen en graveel : want

(feggenfy) men vint vveynigh menfchen , die

geenen fteen ofte graveel en hebben, het zy luttel

of veel. Daerom raden fy dit kruyt,ende oock
de wortelen met vleefch en vifch &c. te eten.

Maer fy hebben groote misflagh. Want in dien de

Peterfelie veel onder de koft gegeten vvett, foo

brenghtfe met haer af-drijvende kracht de raeuwc

humeuren, ende half verteérdegijlindeLever, en-

de Nieren, ende veroorfaecktaldaer verftoppïnge.

Soo datfe meer in de Nieré doet drijvé om graveel

te maken, ah fy uyt de felve verdrijven kan. Dan
die Peterfelie > ofteyct anders gebruyeken wil om
water te lofen, ofte graveel ofte fetten , fal dat

nuchteré doen , de Maegh te voren van alle raeuwe
humeuren wel gefuyvert zijnde, om reden nu ver-

haelt. En defe leffe fal oock dienen voor degene^
die geftadigh gebruyeken Brandewijn met aerdt-

bcfien , hontfdraf, ende diergelijcke, als oock Ge-
never-water, waer mede fy haer felven voor het

graveel meer fchade , als bate doen. Sommige
meenen dat de wortel van Peterfelie beter is gefo-

den dafVraeu, en het kruyt beter raeu dan gefoden.

«©C <$EntUblt wert mede dickwils voor MoeV
cruyi geloden, ende inde winterfche maenden,
ils fy door konfte wit gemaeckt is, raeu met Olye
m Édick in ftede van ander falaet op tafel gebracht

en
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en gegeten. Sy is de Mage feer nut , ende de Lever

behulpfaem, ende neemt de verftoptheden beter

wech als eenigh ander moef-kruyt. Dan het felfde

doen noch beter de jomre .uvt-fpruytfels van de

tamme, ende wilde «CltljOjep, tiorat. /. Carm, 31*

i ' Me pafemt oHv& ,

Me cichorea
,
levefque m(dv& .

IBt %fpttQt$ zijn van oudtsaltijt in goede ach-

ünge gheweeft, fy verwermen , noch verkoelen

merckelijck, zijn aengenaem van fmaeck , en ver-

wecken den appetijt ; dan fy geve weynigh voedfel,

en dat noch vocht en vvaterachtigh. Sy openen de
verftoptheyt van de Lever, ende van de Nieren , en
fetten't water af. Men kanfe eten in vet vleefch-

fapgefoden; dan gemeenlijck werdenfe alleen in

water gefoden, ende met olye, azijn, en wat zout,

ende peper gegeten. Maer men moet wel paffen

op het kooken, alffe te langh koken , lbo worden
fy bitter ende taey, anders zijnfehaeft genoegh;
waer van de Keyfer ,Augu{lm een fpreeck-woordt

hadt\ Ra(Ter,als Afperges gekooft werdé. (Suetonim

in fijn leven,ende Erafm. Chii. 3. Cent. 7. A&ag. 5.

)

Eveneens werden de fcheutkens ofte jonge uyt-

fpruytfelen van de 3^0JJpC voör fpijfe gebruyekt

,

die in goetheyt van lap d'ander kruyden verre te

boven gaen. Want fy fuy veren het bloedt, ende
reynigen het ingewant, infonderheyt de Lever. Sy
werden toe-gemaeckt, ende gegeten als Afperges.

Noch zijnder eenige kruyden, die men met de

fpijs befight, ende gemeenlijck 'SfOt-StUpt ghe-

noemt werden i als Mtïfft / &a6ette / ^jagoil/
en-
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endédiergeüjcke : maeren konnen geenfins onder
de voedfelen gerekent werden* Want alle planten,

die niet veel in hitre ofte koude uyt en fteken , die

kan men noch een plaets onder de Spijfe laten:

maer niet de gene , die tot den derden ofte vierden

graed heet ofte kout zijn,dewelcke niet voor voed-
ïel, maer alleen voor Medicine en konnen ghe-

bruyekt werden, Alfoo is de W&ttt-ïittfft / die

van fommige onder andere fpijs gebruyekt wert,

feer heet, ende op de tongh bijtende, ende kan qua-
lijck van de Maegh verteert werden, loft het water,

fuyvert de Nieren , ende ftilt de pij n van de felve ,

verdunt de grave en taey e humeuren, ende berey tfe

tot uyt-fluyten. En daerom , alffer foodanige in't

lichaem niet en zijn , foo is fy onbequaem. De
gemeeneofte |^öf-&CEfle/ is mede fcherp en bij-

tende van fmaecki ende daerom is fy oock ftereke-

lijck verwermende ende verdroogende van krach-

ten; infonderheytalsfy oudt ende groot geworden
is: Want terwijlen datfe noch teer, jonck, malfch f

ende groen is , en is fy foo heet en droogh niet , en-
de dat om de waterachtige vochtigheyt die daec

noch by is , door de welcke haer fcherpigheyt wac
bedwongen ende verduy ftert wert. In voegen datfe

danbequaern is om met Broot te eten als een toe-

fpij fe, foo Galenus iaer van fchrijft ; ehalshedenf-
daeghsin Nederlant allefinsgedaen wert,daermen
Ide Kerffe (infonderheytin de Mey-maent ) ophec
Boter-en-broot pleeghtte leggen.

Men doet de Kerfle oock veel by de Salaet-kruy-

den,gelijck Rakette en Dragon daer mede by-
gedaen wert; ende toe dien eynde wert fy meeft

ge-
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gefaeyt : te weten, om de koude kruyden als tat-
touwe ende meet ander diergelijcke , door haer
hettevvdtte matigen ende te bet ren. Dé Kerffeis

feer gefont dé gene, die het g)tf}tUt-bupth onder-
yvorpenzijn ; daer vveynige hier te Laiuie , het zy
wetende ofte onwetende , geheel of bevrijt zijn.

JUöfÏÉiett is heel heet ende droogh, heefteen

fcherpe ende brandende kracht, daerom wert fy

met (oete dingen bequameltjck gemengt , ende in-

fonderheyt met moft, oftfap van peeré ofte queen,

wert hier te lande meeft met azijn tot een faufe

gemalen, die Moftaert geheetenNwert, dienende

tot alle harde ende rouwe fpijfe, 'tfy Vleeich, 'tfy

Vifch ; want fy doet die verteren , ende is de Mage
goet , defelve verwermende,ende maeckt luftom
eten. Maer fy moet met de fpi j fe matelijek gegeten

werden , op dat fy de herffenen niet en ontilelle.

Want hacr fcherpigheyt treckt van ftonden aen
j

naden neufe opwaert, gelijckmen aen het niefciij

dickwils gewaer wert , foo dat de hearffenen felve

door de fcherpigheyt cn treckende kracht mereke-

Jijck ontroeren , ende dickwüs gebruyekt maecktj

pijn in't hooft, ende verduyftert de oogen, door
dampen die fy op-brengt. Dit (al nu genoegh zijn!

van de Moef-kruyden. Wy fouden foo medevan!

Rof-marijn , Salie, endealderhande Vleefch-kruytj

konnenfehrij ven , dan om niet te langh te wefen,|

fullën vvy den Lefer vvijfen tot de Kruyt-befchrij-,

vers , ende infonderheyt tot den Kiuyt-boeck var

Rembert van Doedoens, wiens fchriften vvy oock al-

hier gebruyeken, infonderheyt daer hy de leere var

de Oude na-gevolght heeft.



GESO NTHEYT. $l?

Van de eetbareWortelen.

Het I V. Capittei.

JJftrfi uKmmyduncktye Vorfify»Hy ee mt grootmluft, hy kan hem nkt wmf<êdm

;

Hywdgeenr^ckgefchenck, veracht het *Mgmh^tnsts hydst gewas ingrooter weerden hJ.De wortels, Isevevrient, die inder aerdengrteym ,E»zy» „let vooreen [vvijn ,/ voor degrLlmL*%
En *Fiïï'™M't'fit>*P<» voor dmlnfch.

Veracht dangeen Rads], ,en m,n de foete KnolUm.
Veracht geen Hof-Ayuyn metfyngehayrdeboSm }

Ver,
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Veracht gee roode Veen; tnaer leert het recht gebruyc^

Men vintfe dickmael nut ten dienfle van den bujck.

Veracht geen Cicborey y veracht geen Paftïnaken\

Sy kannen voor » vokk bequame fpijfe maken :

Siet al dit vvortel-tuy%h heeft oock fyn voedfel in 9

En die het wel gcbruyckt, veracht het vuylgewin.

ONder de eetbare Wortelen zijn al van oude
tijden de föapetl ofte 3SnolIeit tneeft in'tge-

bruyck. Wy leien dat Bgmulus icn eerfté Koningh
van Roomenhem mei Knollen plagh tc behelpen,

ende dat hy noch in den Hemel delelve eet, heeft

na Senecam in nApocoL de Poëet Martiaüs gefch re-

ven 23. Epigr. 16.

H&c tibi brumali gaudentia frigore rapa

Qt4& damus, in coelo fymulus ejfe folet.

Al vvaer hy met recht de Winter-knollen prijflr,

als de vvelcke door nevel , rijp, ende kou waflen ,

cnde groot worden. De Koningh van Vrancrijck

Lodewijck de elfde plagh mede leer geerne knollen 1

te eten , ende begiften uytter-maten een boer , die 1

hem met een groote Knol vereert hadde; waer van
Erafmus van Rotterdam een foete klucht vertelt

in fijn t' Samen-fprekingen. Wy lefen oock het 1

gene hier voor in 't dicht ftaet, vaneen Romeyns
Veldt-overfte , Mamus CuriuSy&dX hy al fijn leven V£

geerne Knollen at: ende dat opeenfekeré tijt hem ei!

groote gefchencken gefonden zijnde , daer hy fac

Knollen en braden, de felfde vveygerde, feggendej

geengout van doen te hebben , alioo langh hy c

fulcke koft wel mocht.

KnoI«
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Knollen raeu gegeten, maken wint en op-bla-

finge in den buyck , ende geven den Lichame dick
ende kout fap. Gefoden tfte anders gaer gemaeckt
zijnde, en verkoelen fy foo feer niet : felfs foo wey-
nigh dat men daer geen verkoelinge in gemereken
oftgevvaer worden en kan: nochtans zijn fy dati^

ooek vocht en vvindachtigh. Dan daer is veel aen-

gelegen hoe ende vv aer in , dar men de Rapen fiet

ofte gaer maeckt; Want in vVateroft eenigh Sop
ofr Vleefch-nat gefoden zijnfy vochter vangeftal-

teniffe, fincken haeft na beneden,ende maken den
buyck los ende vveeck : Maer als fy op de kolen

,

oft op een rooftergebradé zijn, dan zijn fydrooger
van aert, ende en brengen foo veel winden niet by,

hoe wel dat fy alfdan noch niet heel vry van alle

windachtigheyt en zijn ; maer fulex betert de Gem-
ber en Zout dateer over gedaen wert. Dan in wek-
ker voegen dat fy gaer oft ree gemaeckt zijn, fy

geven het Lichaem veel meer voedfel, dan als fy

raeuw gegeten werden ; felfs dat v«edfel en is niet

Overvloedigh , maer even-wel redelijck goet, wac
werm en vochtigh,eilde daerom die aen de derden-

daeghfche koorts ofte aen fwaermoedigefieckten
gaen, ofte een quade bor ft hebbé, niet onbequaem

»

infonderheyt met werm nat.

i

5©C 08000 is merckelijck vervvermende ende
jVerdroogende van aert: en heefteen dun-makende
ende openende kracht, door dien dat de fcherpe

leygentheyc ende geftalteniffe daer foo veel krachts

in heeft ,
aengefien dat hy fcherp en bijtende op de

rongen is. Dan Gaknui ftelt hem in dé derden graed

ftn.de verwetmende , ende in den tweeden van de

X ver-
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verdroogendc dingen ; ende feyt dat hy bequaem is

om ander fpijfe als een fauce ofc falaet in te leyden ,

maerfelfs voor geen fpijfe oft voedfel ftrecken en
kan.

De Radijfen verdunnen de dicke ende taeye hu*
meuren , doen water maken , en breken den fteen,

ende doen den felven loffenende rijfen. Om dees

af-fettende kracht (gelijckick in de Peterfelie hier

voren vermaent hebbe } moet men de Radijfen in't

beginfel van de maeltijt vooj: d'ander fpijfe eten

,

al-hoe-wel dat dé geleerden Bodontm van contrarie

gevoelen is , ende fulcx verbiet. Ia fy werden oock
meeft gegeten tufTchen de maeltijt 's middaghs ofc

'savonts, als een fauce van ander fpijfe, om de
felve te beter te doen verteeren , ende na dat fy ver-

teert zijn,het ganfche Lichaem door te fendé ofte te

verfpreyden ,londerlingen (gelijck Dodensm feyt

)

alfmenfe in't laetfte van de maeltijt eet. Dan dit en
kan ick niet goet vindé, aifoo de Radijfen tuflTchen

ander fpijfe , ofte op het laetfte van de maeltijt ge-

geten , de fpijfe eerfe te dege verteert is , neer-drin-*

gen , ende in placts van te helpen teren , de felve

halfraeu na de Lever drijven. Daer fy int beginfe!

van de maeltijt voor ander fpijfe genoté den appe-
tijt verwecken,ende matelijck met zout ende broot
gegeten geen walginge, ende om-keeren van de
Mage meer en maken , als of fy onder de maeltijt

gegeten werden . Dan ick fegge matelijck, anders
te veel gegeten , konnen lichtelijck doen braken.

Maken oock al(Te te veel gebruyckt werden , denl

menfche mager , veroorfaken eenen ftinckendenl

adem, doen de fvvangere vrouwen raifvallen, ver-|

hitter
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hitten *t bloet , doen luyfen groeyen , ïijn de tan-

den , herffenen endeoogen fchadelijck, endedoen
de melck in de Mage runnen; daerom moet men
voor,ofc nae» oft metde Radijfen geen melck eten*

<©C 4&ïi\t-$tttl zijn middelmatigh in vvermte,

ende wat vochtigh van aert , werden meeftcn-deeï

in vleeich-fop gefoden gegeten. Sy geven wel geen
ovecvloedigh voedfel, doch redclijeken goet, oft

immers beter dan f
t gene dat van vele ander worte-

len komt. Sy hebben nochtans oock eenige wind-
achtigheyt in haer, doch niet foo veel, als de Knol-
len ; en fy en fincken oock foo haeft niet na bene-

den » als defelve Knollen doen. Sy moeten langh

koken, anders zijn fy hardt om te verdouwen.

^ejaiaoöe-^een/ofte Catoten werden oock
vele gheioaen gegeten, doch felden met vleefch,

gelijck men de Gele doet: maer men eetfenu meeft
met Olie ende Zout , ende fy dienen in de winter*
fche-maenden voor een goede en bequame Salaer.

Anders foo zijnfe van krachten de Gele-Peen oock
heel gelijck.

5©e IBfttHNttt oftef^afKttafttn/ zijn mate*
[ijck werm , ende eer droogh dan vocht van aert

' Sy voeden meer , dan de Knollen , ende oock dan
de Peen ofte Caroten ; en dat felve voedfel is oock
vvatdicker ende grover, doch geenfins quaetofc

onprijfelijck,
IS Men eet defe Paftinaken gefoden ofte immers
n

' niet raeu; Ende foo gegeten behouden fy eenige

^ vvindachtigheyt. Aengaende het af-gaen , ende

J

el1

ïncken , foo en daelen fy na beneden noch tc hae-
et

'ïelijck, noch tc trageliick: ende aengaende den
® X z

* buyck,

'•ff
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buyck , fy en maken dien noch weeck, noch hardt.

Dan fy verwecken depifle, ende loffen't water:

ende zijn de Mage, de Nieren, de Blafe, ende oock
^e Boffte ofte Longeren merckelijck nut ende be-

quaem. Men kanfeeen jaer ofte twee in d'aerde

goet houden, om in den Winter ende Vaften te

truyten , ofte in Meel ende Boter ofte Olie te bac-

ken, inftedèvan Vifch: ende foo gegeten zijnde,

zijn fy nut de fwaermoedige menfchen , ende ver-

meerderen de luftigheyt eh vleefchelijcke begeerte

der mannen ende vrouwen.

^tguptM-^m ofte ^uptfiec-tóoctelen/
om haren foeten ende lieffelijcken fmaeck alfoo

genoemt,zijn redelijcken werm en vocht van aert

fy werden haeft ende lichtelijck verdout ende ver-

teert ; ende finckcn niet tragelijck na beneden. Sy

geven tamelijck veel voedfels, ende en zijn me
quaet van fap. Sy hebben oock eenige windachtig

heyt in haer, vvaerom dat fy den lufttot by-flapei

verwecken , ende werden daerom van de goed
vrouwen de mans dickwils te eten gegevé, feggen

dedatfe feer geföhtzijn.'

Men eet defe Suycker-wortelkens gefoden oft

anders gaergemaeckt zijnde: te weten fomtijts m<
Azijn, Zout , ende wat Olie, als men de and<

Salaet doet: fomtijts fruytmenfe oft rooftmenfe
Olie ofte Boter , met blom van meel, ofte fonde
ende op veel ander manieren.

%00t& is feer Icherp van fmaeck, heel verdro
gende ende verwennende van aert, wel tot in d<

vierden graed, als Galenos beruyght : voor fpij

gebniyckt, verwermt het heele Lichaem fterck

lijc
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lijck, ende doet de grove taeyé vochtigheden , die

daer inverfpreyt zijn , fcheyden ende rij fen, ende

maeckt die dun en los. Het opent alle verftoptheyt>

doet water maken , winde fcheyden, ende de kin-

der wormen fterven , gelijck ick dickwils verfocht

hebbe* Dan {onderlinge als het raeu gegeten wert

,

geeft het ganfeh geen voedfel:maer doet daer quaer,

leer heet ende fcherp fap ofce bloet in groeyen.

Daerom al de gene die heet van complexie ofce ge-

ftalteniffe des Lichaems zyn, moeté hun voor allen
wel wachten van't Loock veel te gebruyeké. Maer
alffet gefoden oft in't water gekoo.d wort, tot dattet

fynfeherpigheyt vérlieft,danen iffet foo krachtigh

niet , ende en maeckt niet meer foo quaet bloet, als

Gahms betuyght, hoe-wel dat herden Lijve dan
„loock feer luttel voedfels by-brenght: nochtans foo
Jjvoedet meer dan alffet raeuin-genomé wert.Sora-

llie

imïge larderen het gebrade vleeïch met Loock , hec

%weick een aenoenamé fmaeck aen het vleefch geeft,

H enae het is felve dan ioo fcherp oft verhittende niet,
0 lende is feer goet ende gefont voor de gene die kout
SPwan magezijn. En infonderheyt in tijde van pefte,

^aerom het Boeren-Theriakel van Gakms ghe-
,ioemt wert. 'Tis oock goet

,
fey t Serapion, den ge-

|ts jpen die verre reyfe doen, voor den ftanckvande
aill)omp , ende het verdorven ende ft inckent water,

r
« ^ dickwils drincken moeten , endede walging

1

^iede Zee in de Mage maeckt, als oock om haes
:erckce te vermeerderen. Maer voor een yegclijck,

pe het oock berey t wert , is het veel ghebruyeken
o^]M:hadelijck. Maeckt pijn in't hooft, befchadight
)0tWe oogen , ende d'ander finnen, verweckt dorft , en

\VÊ X i is
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is onbequaem om fyn dapperen ende onverdragh*

lijeken ftanck. Daerom pleegh by de Grieckcn
I

eertijts, gelijck %Athm* *o. Dtipn. getuyght verbo-

den te zyn,dat niemant in dé tempel vande Moeder
i

der Goden en mocht gaen , die Loock gegeten
j

hadde . De Poëet Horatius vervloeckt het oock
j

Epod, s* metdefe verflen

:

Pmtntk olim fi quis impia mann
Stnile guttur fregerit

;

EdiP ctcHtis Attium nocmtim %

O dura mefforum ilia !

Moe dat het Loock ftinckt, foo ifl: even-wel,!

gelijck oock dé Ayuyn van de fuperftitieufe Egyp-
tenaers voor een God gehoudé, volgens het fchrij-

ven van Plinim 19. 6. Waer mede de Poëet Juv*
nalis fpot S*t. 5 • feggende dat het wel heyligh volckj

moet zyn, daer de Goden in de hoven waffen.
.

Porrum & Cape nefas violare & ftmgtn morfuf

O fantfas genus} %uibus htc nafemtur in honk

SïpMptt is fcherp van fmaeck , heet en droogji

van aerc , doch wat minder als Loock , maeckt d<

grove taeye vochtigheden dun , ende doetfe fchey<

den. De Boeren etenfe raeu , dan geven vveynigti

en raeu voedfel,ende ontfteken het Moet. Maei
gekood zijnde verliefenfe haer fcherpigheyt, end<!

geven wat meer en beter voedfel. Voorts foo zyij

de Ayuynen quaet voor de menfehen die heet er!

haeftigh van aert zyn , ende veel galachtigh bloe|
j

in't lijf hebbé : maer zijji goet ende bequaem voojL
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degene , die veel raeu , dick ende grof, taey etide

flijmerigh bloet ofte onfuyverheyt in't Lichaem
vergadert hebben : ende zyn oock feer nut dé vrou-

wen,die baer maenuftonden door koude oorfaken

achter-gebleven zyn; want fy openen al 't gene
dat verftopt is , verwarmen 't gene dat verkout is

,

ende verwecken de maent-ftonden door haren bc-

fonderen aert.

fÖflttpfc is warm van aert, oock droogh^maken-
de ende verdeylende , alfoo wel als den Ayuyn : Sy
verwermt het Lichaem j ende doet oock de grove

taeye vochtigheden fcheyden $ ende maecktfedun»
Suyvert de Maeghvan flijmigheyt, opent, ende
doet water lofen. Maer fy maeckt quaet ende grof
bloet , veroorfaeckt fware onruften ende vervaer-

lijcke droomèn; verdonckert het geficht, ende is

de oogen fchadelijck. Sy is beter gefoden , als raeu

gegeten, alfoo fy daer door haer fcherpigheyt ende
windachtigheyt wat verheft.

25lCÖ-H00C6 is van naturen de Pareye feerghe-

ifck ; te weten verwarmende , verdroogende, dun-
nakende, openende,- ende de piffe verweckende.
"'ert gelijck dePareye in fpijfe en moesgebruyekt*
nde vermach in 's menfehen Lichaem al 'tfelve dat

e Pareye doet \ behalven dat den reuck wat tegen-

aende is. Daerom raet de Poëet Murtidis een die

iefloock gegeté heeftjmeteé toe-mont te kuffen:

Tila Tarentini graviter redolenti* Forri

Edifli quoties, tfcula claufa date.

In't voorgaende Capittei is van de Beete blade-

n gehandelt , hier dient oock wat gefeyt van de
X 4 wor-
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wortel. Men gebruyekt meeft infptjfe.de

25^t-to0JtCÏ/ te weten eerft geloden , ende ouuer
de heece uffeften » of e in dLm oven gebraden , ei?de

daer na in dunne fchijfkens gefneden , • ende met
Azijn, Olie, Zout, ende Peper ofGember gegeten.

Men fiedtfe oock wel cerft, ende daer na fnijtménfe

in ftucken , ende men leytfe te vveyeken met Zout
in ftereken Azijn , om daer na mer het gebraedt te

eten , om den appetijt te verwecken , dan voedt

vveynigh. Sy wert gehouden voot een goet Salaet

voor, de gene die graveelachügh zyn ; want fy doet

het w uer clapper !ofen #

CtCÖOjep-toOjtelen werden mede gefoden tot

Salaet bereyt , enoe ae bitterheyt der felviger met
Corinthen gematight. Sy verkoelen, ende openen,
infonderhevt de Lever.

^tftttto-bupltn ofte Tuhera terra zyn by-nae
van deeygen nature als de <ttamycniÖClU!U Want
fy zijn beydc kout , fonder imaeck , geven een

waterachtigh grofvoedfel. fcn dat fy gekood zijn-

de , de tonge aengenaem zijn, dat komt meer door
de fauce , als door haer (elven. De Aerdt-buylen

werden boven de Campernoelien wel gehouden,
om dat bekent is, datter niet weynigh van de Cam-
pernoelien geftorven zijn, maer niemant van de

Aer,dr-buylen; nochtans makenfebeyde grof ende
fwaermocdigh bloet, endediefe teveel befigen, val-

len in PopelfiejGeraecktheyt, Colijck, Aem-bor-
ftigheyt, Gicht, ende Droppel-pis. Iae het veel

gebruyek van de befte Campernoelien, die men
voor onfchadelijck hout,heeft menigh menfeh om
hajs geholpen, ick laet nu fiaen de gene die van ae#
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ende nature vergiftighzyn. Daerom enbehoorcnfc

ofte ganfch niet gegeten te werden , ofte heel wey-
nigh, ende wel gekooftende toe-gemaeckt, daer

goede wijn op drinckende. Want daer en zyn geen

jaren van's menfchelijck leven , geen geftaltenifle

des Lichaems , in't vvelcke niet meer fchade, als

vordeel uyt het gebruyck van de Aerdt-buylen en-
de Campernoelien voort en komt. Het welck oock
uyt den oorfproncklichtelijckte verftaen is. Want
fy groeyen haeftelijck ende in eene nacht uyt een

grove aerdachtige ende dampige materie, foo datfe

noch van de inwendige wermte, noch van de Lucht
gerijpt en werden. Daer beneffens, konnenfy lich-

telijck uyt eenige verrottinge daer ontrent zynde 9

als oock van flangen, padden, ende diergelijcke

vergiftige beeften , eenigh vergif deêlachtigh wer-
den. Waeruytdat blijckt, datfe naeulijcx fonder

eenigh perijckel» ende buyten fulpitie van vergif

konnen gegeten werden, eh dat men noyt genoegh
toe en kan fïen , of men kan befchadight werden.
Soo dat feer te verwonderé is

,
datterhedenfdaeghs

noch foo veel af gehouden wert , ende eerti jts oock
foo veel by de Romeynen af gehouden is , ghelijck

men uyt de verffen, van de Latijnfche Poëten fien

kan, ende wijdt-loopigh uyt Plinius, en uytander
auteuren aen-geWefen wert by de gene dieopsS

,

a^0-

r
nïm gefchreven hebbé, in het leven van den Key ier

CUudius , die met Campernoelien, die hy feer garen

at, vergeven is. InvenalisSat. s.

Viübus ancipites fungi fonentur amicis t

Boletus domino.

3Cerö-noten zyn matelijck werm, maer wat meer
X 5 ver^
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verdroogende , daer een niet kleyne t'famen-trec-

kinge by gevoeght is , en maken daerom den buyck
hardt. Gefoden ofte gebraden , ende voorfpijfe in-

genomen, zyn harderom te verteren dan de Knol-
len ofte de Paftinaken en ander Peen , dan fy geven
welfoo veel voedfelsals de felve, ende fyen ver-

oorfaken foo veel winden ende op-blafinge niet in

den buyck.

Van de ^erdt-vruchten.

Het V. CapitteL

komen tot een vruchtgewoon om laegh te paffen,
* * Daer voor een yder menfch is noodigh op te paffen

:

Menfietet in't gemeen, het is eenfelfaem kruyt

Wat langs ter aerdengroyt,en noyt om hoog enfpruyU

Pompoenen die by kans aen niemant oyt en[maken*

Syn echter ganfch bequaem om letters op te maken ,

Öntrent hoer groene jeugt ; want als defchorfe waft 9

Spogroeyt met een hetfchrift, en ftaet ten leftenvafl.

Maer wilder eenig menfch hoer taffen aert verfchoonen,

$20 moet de keucken-meyt alvry hoer kunfte toonen :

Hier dient een goedefaus vanpeper by te zyn,

Ofanders laet de kofl tot voedfel van het foijn

Hem die Meloenenplmkt , is nut te zyn geweten

Dat noen vanduyfenteen isnm te zjn gegeten»

Com*
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Comcommers (feytde hunfi ) is vander maagden mrtt
Sy dienen haefi geflucht , en niet telangh bevvaert .

'Een tragen hovenier die kan het hier verkerven >

Wam beyt hy wat te langh de vrucht diefat bederven:

Sy dient als van de fteel te werden af-gerUckt*

Sy dient enjonck, en groen> en vers te zyn geflucht t

En vers te zyn gebruyckt* Dencht hier op , goede luydtm

J)ie lufl en fmahefoeckt ontrent de groene kruyden :

Maer druckt het boven al wel diep in u gemoet »

Indien ghy dochters hebt % ofjonge maeghden voetm

DE ComCOttimeren zyn kout en vocht van
aert, ende foo is het voedfel,datfe voort-bren-

gen, ende veel gegeten maken quade vochtigheden
in de aderê, waer door ftoffe van verfcheyde koort»

fen vergadert wert. Sy zyn beft orrr te eten, ter wij-

len dat fy noch jonck , verfch, groen , ende onrijp

zyn ( want als fy rijp ende geel geworden zyn , dau
zynfe onbequaem om te eten ) met azijn , olie,

zout en peper. Sy doen de minfte fchade aen de
gene, diewerm van complexie zyn, ende een heete
Maegh hebben : maer de gene , die de Maegh flap

is, moeten haerheel van Comcommeren wachten.

<®t jBdoeneil zijn lieffelijck van fmaeck, ende
aengenaem van reuck , alffe goet en rijp zyn: het;

welck oock m^cckt, datfe te meer gegeten werden»
Maer fy zijn kout en waterachtigh van geftaltenis 9y

ende verflaen daerom den dorft als het heet is,doea

water lofen, ende fuyveren de Nieren. Het eq
beurt niet felden.dat de menfehen haer met Meloe-
nen een fieckte op het lijf eten. Want fy bederven
ichteli jek , en iaden .buyck bedorven zy nde , ne«*

men&
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menfe by-nae de nature van vergif aen , ende ver-

oorfaken een fieckte, die vvy Boortsnoemenv ofte

eenige quaed-aerdige koortfchen; ende men leeft
|

inde Hiftorien van veel Keyfers ende vermaerde
|

mannen,die door het eten van de Meloenen geftor-

ven zyn. En my ghedenckt dat ick vliedende de

peftileatiale fcoortfe, die Anno 1616. in'tghebiedt

van de Venetianen feer in fwangh gingh, my op de
j

reyfe na Romen begaf midden in de Somer , ende I

even-wel onderwegen daer van betrapt zynde,ende
j

te Siena, géneïen , ende als van de doot verioft zyn- 1

de , door het eten van Meloenen weder in-ftorcen , 1

ende al defperaet geftelt werde by ZoroAftroTimllo 9 I

vermaert Medicijn aldaer , ende door fyn fchrifcen 1

'allefints bekent. Sóo verhack den Fran^oifchen ,1

Hiftori-fchrijver P. Maithieu in 't eerfte Böeck dcx'm

Hiftorien van Henrick de vierde , dat de gernelte

Koningh feer kranck gevveeft zijnde, ende inde
j

gailcrie van Monceaux wandelende, door het eten

van Meloenen, wederom in-ftorte, met groot pe-
j

rijckel des levens. Waeruyt blijckt,hoe fchadeiijck
\

de Meloenen zijn voor de gene, die uyteen fieckte

op- ftaen. Maer men dient oock te letten, om de

Meloenen voor alle ander fpijfe te eten (het welcki

oock indeComcommerèn , ende Pepoehen dien?
|

waer-genomé te werden) op dat fy telichtelijcker

,

alffer eenige bedervinge in haer begint té komen,
j

van beneden fouden mogen af-fchieten. En dan
moet men daer goede fpijfe na eten, op dat haren]

quadenaert verbetert, ende de verdervingh voor-j

gekomen mocht werden. Tot wekken eynde beftj
1

is, datfe met zout ende broot gegeten werden. Omj
haerl

c
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Iraer fchadelijckheyt te verbeteren , prij fen eenigc

de Wijn, andere niet. Maer voorwaerde Wijn is

de rechte remedie,om het quaet,dat van de Meloe-
nen kan komen , te heipen. Maer het moet ftercke

Wijnzyn, als Spaenfche-vvijn , ofte Seck,ende
die wat véelachtigh gedroncken, op dat hy de fcha-

delijckheyt van de Meloenen foude konnen verbe-

teren eh verteren. Wantalfmen maer een weynigh
foude drincken, ofce van kleyné ende flappen wijn»

foo en foude de fchadelijckhey t van de Meloenen
niet verbetert werden, maer de raeuwe ende ver-

idorven vochtigheden fouden uyt de Mage naede
binnenfte declen gevoert, ende alfoo de fchade,

die de Meloenen veroorfaken , vermeerdert wer-
den. Anders doen fy oock veel winden indé buyck
groeyen,ende crimpfel in de dermen komen. Daer-
otn de gene die Colijckofte Scheur-buyck, ofte

eenigh' gebreck in de Milte hebben , ende voort
alle oude ende koude menfcheri , die vol waterach-
tige overvloedigheden zyn, moeten hun van de
Meloenen wachten. Dan dejongeen heete men-
fchen mogenfe vrijelijcker eten,* om dat fy kout
zyn in't beginlel van den eerften graed , ende vocht
pot in den derden, daer op hertelijck drinckende,
jehjck gefeyt is , heel ftcrcken Wijn. By Melck

,

ofte ander fpijfe ,dielichtelijck kan bederven , zijit

ie Meloenen periculoos gegeten.

ï©C fdepocnctt en zijn geenfins niet foo vochtig

)ft hinderiijckals de Comcommeren, doch veel

kochter dan de Meloenen : maer men eetfe nim-
nermeer ra£ii ghelijck de Meloenen ende Cora-
:ommeren : dan men fruytfe gemeenlijck in de

pan-
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panne cnde men beftroytfe met Meel , ofte men
fiedtfe in Vleefch-fop ofte Soetc-melck met Saffe-

raen ende ander warmer Specerijen ende Kruyden
vermenght,om haer koude en vochtige eygentheyt

te beteren* Alfoo bereyt zynde brengen fy even-
wel weynigh , dun , vocht , ende kout voedfel by.

Ende alffe in een flappe ofte koude Mage niet wei

verteerten werden, konnenfe het Lichaem , infon-

derheyt de Magcende de Darmen foo ontftellen,

dat fy mede de Boorts komen te veroorfaken , de-

welcke met een geduerige brakinge ende buyck-
loop komt. Daerom zijnfe nutter gebruyckt denj

genen die eenige hitte inde Mage hebben : Sy doenj

piffen,ende genefen de droppei-pifle \ ende beteren!

alle gebreken van de Nieren ende Blafe : maer die-

wils gegeten maken de menfehen onvruchtbaeréi

Dan op dat de Pepocnen ons min fchade doen, lom
faimen daer mede goede vafte fpijfe na eten, die del

Mage verfterekende , ende 't Lichaem voedfel ge-|

vende de Pepoenen uyt-drijven mach. Anders als

I

de Pepoenen niethaeft nae de darmen en fincken
,|

foo doen fy lichtelijck vergiftige vochtigheden int

den lijve groeyen. De vochte koude menfeher
moetenfe dan heel laten , ofte flereken wijn oj

drincken , gelijck van de Meloenen gefeyt is ; dij

heete menfehen fullen't met Rijnfche wijn kon
nen af-fien.

%ttmaikttt plegen heel raer te wefen , fojlf

datfe ten tijde van Hermolam Barbarus te Venetië ft

maer ineenen hof te vinden en waren $ nuzynijB
allefins , cnde werden by een yegelijck voor eeB 1

gemeenefpijfe gebruyckt, Sy zyn warm en droogjl
va |
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van naturen ; werden van fommige raeu met Peper
ende Zout , dan meeft gefoden in vet vleefch-fop

ende met Peper vermengt gegeten voor een leckerc

fpijfe , en gebruyckt tot verweckinge der vleefche-

lijcke luften . Maer fy en geven geen goet voedfel

,

noch en maken geen goet bloet , want fy hebben
een groote overvloedigheyt van galachtige ende

warme vochtigheyt, ende doen over fulcx oock
foodanige in 't Lichaem groeyen. Zijn even*vvel

beter alffe gefoden, dan alfle raeu gegeten werden.

Raeu ende out geworden zynfe fecr quaet, ende

moeyelijck om verteren , ende brengen onreyne
vochtigheyt by ,daer de menfchen machteloos en-

de ohfterck af werden : ende zyn fonderlinge quaet

den genen, die veel met hooft-fweer ghequeltzyn.

Nae het gebruyek van de Articiocken looft men
*emeenlijck veel ende ftinckent vvacer.

<©e 36eröt~ÖCfien zyn kout en droogh , maer
hoefc rijperzyn hoefe matiger zyn. Sy zyn goet in

;en heete Mage, fy verkoelen de Lever, fy verflaen

len dörft, en matigen de hitte van het bloet. Daer-
!>m zynfe alleen bequaem voor jonge luyden ,ende

tai*
e van gefta 'ten ê ^es Lichaems werm zyn: maer

Joen fchade in een flappe Mage. Sy zyn dun vare

t

||ap , fuyveren de Nieren , doen water lofen, ende
' lyn de Milte bequaem. Nochtans bedervenfe lich-
0

:lijck in de Mage: daerom ift goet datfe met wijn
nde fuyeker gegeten werden. En dat niet op het

letftc gerecht gelijck men gemeenlijek en qualick
p
j|)oet 9 maer *nt befynfel van de maelujt, omreden

ix
'jier voren meermaels verhaelu

& v-
tfl )
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Van de Heefter-vruchten.

Het V I. Capittel.

BEreyt hier, geeftigb man,een velt totgoede vrucht

Voor menfehê die in brant en heett koortfen (achten

Dencktom dit kleyngewas , eer datje hoornen plant

Hei dient oock menighmael ten dien/Ie van het lont

Al vvafi het aerdigh tuygh alleen oen lageftruyeken,

Men kan het nae den eyfch met grooien nut gebruyeken

De minfte dingenfelfs en dienen niet veracht ,

Sy hébben menigh menfeh in beter ftant gebracht.

Daer is een tjjt gevveeft , dat tot de wilde brament

De joncheyt niet alleen f maer alle menfehen quanten ,

Als tot een r$ck bancket: menpluckte met vermaeck

Me» vonter heylfaem vocht en even/betefmaeck .

De vrucht metfuyver vvaes en koelen daeu behangen »

Wert by degrootftefelfs in grooten danck entfangen ,

Als hun dieyemantfchonck.Siet ooceenJlechtè braejr,

Gehandelt nae de kunfty
was Prinsen aengenaem

ls/laerboven ditgewas foo vint men nutter dingen ,

Duaen ons fwack gefttl geen minder voordeel bringen

De kappers van den brem zyn lieftal aen den mont ,

Enwie gravclighis die achtfe voor gefont.

Defuer-boom wel bekent in aldenaefte dalen y

De beijers in haer veruw foo root gelijck koralen,

Defwarte krake-bey > en ander kleyn gewas >

Bevint men memgbmael dat grooten brant genas .

Hou (kille , fneüe pen
9
en blijft in uwe palen *

Ten is uf%ke niet hier verder in te dwalen

:

Gefeüen , vvatter meet tot defen handel dient,

Gaet haelt dat uyt dl mont van onfen weerdm vrie

O
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ONder de drie foorten van Stelbeftei!/ Witte,
Swarte, (die geweldigh het water ofte pifle

doen lofen) en Roode, zyn de leftc verre de befte»

endedegefontfte. Defe Roode Aelbefïenzynkouc
ende verdroogende , verre in den tweeden graed,
ende wat t'famen-treckedde van nature, meteenige
dunnigheyt ofte finigheyt van deelen . En zyn
daerom feer goet gegeten tegens alle verhittingc

des bloets , ende tot alle hecte koortfen : want fy

verkoelen den brant , ende bedwingen de hitte van
de Galle , ende het verhitten van de galachtige

vochtigheden : ende fyn goetom de heete ftfage en
verhitte Lever te ververlfchen , ende het bioet te

temperen ofc te matigen* Sy vvederftaen oock
alle inwendige verrottingen , ontftekinge oft in-

flammatie.

Van denfelven aert, ende tot al het felfdezijn

bequaem de Beffen van Berberis, diëfe ^aufC&OOItl
•fie ^uetboom in Brabant noemen , ende wetc

hier te lande in veel hoven onderhouden.

1 <©e 2&jaem-befien zyn lieffelijck van fmaeck,
jalffe wel rijp zyn,eh hebben veel faps,dat matelijc-

ken vverm van aert is, en daerom foet , en de Mage
aengenaem , te meer om een kleyne t'famen-trec-

leende kracht , diefe noch behouden. Maer als

pemant de felve in wat te groote menighte eet, dan
*al hy daer pijn in't hooft van krijgen.

ftoarte StaBe-beften/ zyn verkoelende van
ert, ende dat tamelijck verre in dé tweeden graed

:

nde daer toe oock,met een merckelijcke t'famen-

reckinge,droogh-makende van krachten. Sy zyn
er goec voor eé verhitte Mage; vetflaen dé dorft,

Y ende
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cnde fy verkoelen den brant van d'heete koortfem

Sy ftoppen de loop * ende maken den buyck hart:

fy ftelpen ende beletten het braken, walgen, ende

op-worpen van de Mage. Meneetfegemeenlijck

met wijn ende fuycker, dan die meer verkoelinge

begeeren, konnenrofen-vvater nemen.

35e tOOÖe $ttafiC-Öeften en zyn hier te lande

foo gemeyn niet alsdeiwarte: maerop fommige
plaetfen van Duytflant vverdenfe veel gevonden.

Sy zyn mede verkoelendeen verdroogende, maer

wat meer t'famen-treckende van fmaeck, en daer-

om wat meer floppende van krachten.

5De ©WÜ-ttëftttt/ die inde Veenachtige plaetfen

van Hollantgevonden werden3zyn mede van dier

gelijcken aert ende krachten.

i®t £te&el-beften ofte Ctoeg-Beffett/oftege-

lijck wijle hier gemeenlijck noemen 4LtUp$~btpttl

oft CnipJf-ÖOOJtien eer fy rijp zyn, foo fymeeft
gebruyekt werden , zyn kout en droogh heel verre

in den tweeden graet, ende t'famen-treckende van
naturen , de onrijpe Druyven volnaer gelijckende.

Daerom worden fy by de fpijfen in ftede van de
onrijpe druyven ofte voorVeriuys gedaen : cnde
het vleefch-fop ofte ander nat , daer fy in gefoden
zyn,behout daer van eenë feer aengenaméfmaeck*
ende maecktluft en appetijt om eten: verkoelt de

heete Mage ende Lever,ende doet vergaen de over-?

vloedige inwendige hitte, ende is goet gebruyekt ^
den genen die koortfachtigh zyn

.

Men roertfe oock onder eyeren met fuycker,

cnde men bereytfe op verfchcyde ander manieren.

Dan hoe fy toe-gemaeckt werden, fy doen altijl

rad

nv

tab.
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raeu en kout fap ofte gijl indé lijve groeven/twelck
heel luttel ofte niet met allen tot de voedinge van't

Lichaem en ftrcfckt. De rijpe Cruys-doornen , ge*

lijck fy foeter van fmaeck zyn , foo en zyn ty oock
by- na niet met allen t'famen-treckende van aert,

efi hebben eenige kleyne wermte : oock foo geven
fy den lijve dan meer voedfels als de onrijpe rende
dat felve fapdat fy by-brengen en is foo raeu niet,

als 'tgene dat van de onrijpe komt. Nochtans wer*
den fy feer felden gefocht om by de fpijfen te doen,

ende voorfaufete ftiecken, ofte alleen gegeten te

werden.

<©e CappltÖ zyn warm van aert, ende fijn van
(toffe, ofte dun van deelen* Als fy verfchzyndc
>egeten werden , dan geven fy den Lichame niet

eer veel voedfeU : ende de gene die men in Pekel

xwaert, voeden noch veel min : maer zyn alleen

;oet om met ander fpijfe vooreen faufe gegeten te

Sjorden , ende zyn een medecinale toe-fpijfe , ofc

'alaec, dienende om den verloren appetijc wederom
je doen keeren. Sy zyn feer nut voor de vochte
Uage, ende beletten het walgen , ende op-werpen
an de felve, ende het onmatigh feeuweren ofte

pouwen: ende doen die koude fluymen ende taeye

ijmerigheden die in de Mage zyn ,fcheyden ende

lerteeren. Sy (uyveren oock ende ontfluyten dc
jerftoptheden van de Lever ende de Milte : ende
iet ander fpijfe gegeten, zyn de Milt-fuchtige feer

jut, ende de gene die de vier-den-daeghfe koorts

bben. Maer alfmenfe eten wil, dan moetmenfc
f;rft met foet water welaf-waffchcn , ende daer na

oruwgefoden zynde, met Olie ende Azijn » als

Y % an*
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van Leyden Eeckelen in haer ftadt gehadt hadden,
men foude van foo veel ellende in haer belegeringe

niet gehoort hebbé. Waer van Galenuseen fchoone
getuygenifle geven kan , in het vermelde Boeck en
Capittel,alwaer hy oockde maniereom de Eeckels

„ totfpijfe te bereyden befchrijft. Als op fekeren

„ tijt, feyt hy, ons Lant van hongersnoot geplaegt

werde, ende datter groote menigte van Eeckelen

ende Mifpelen gewaffen was , foo begroeven de

„ boeren de fe!vc in kuylen , diefe in de winter en

„ in't voor-jaer in plaetfe van Koren aten. Te vo-

„ ren waren de Eeckelen maer koft voor de verc-

„ kens. Maer alfoo de huys-luyden de felvige doen,

„ gelijck fy plegen , niet en konden voeden , foo

„ atenfe het Koren voot eerft op. Daer nae
„de winter op handenzijnde, ontgroeven fy de

„ Eeckelen , ende bereyden die tot fpijfe op ver-

„ fcheyde manieren. Want fykoo&enfe fomtijts

„ in water, ende bradenfe wat onder heeceaflche,

„ fomtijts ftietcn fyfe tot meel ende maecktender

i, pap en bry van , fomtijts befproeyden fyfe alleen

„ met water , ende dedender een faufe by ; fomtijts]

9 , aten fyfe in melckgefoden, ofte in honigh geleytj

Voorwaerfoo in de ftadt van Numanüa eertij ts, ofi

ïnonfen tijde te Sancerre in Vrancrijck (daer niet

ongegeten bleef ) maer Eeckelen hadden geweeft,;

fy waren onwinbaer gebleven.Want de ftadt Chici\

in't Ey lant van den felfde naem,hiel de belegeringh!

foo lange tegen met Eeckelen eten, tot datfeonfr

fet werde,als uy t Cornelius ^Ahxander by Matthfa

lum te lefen is , in de uyt-legginge van Diofcwides i

1 2 1 . En Gaknus feyt op de gemclte plaetfe dat di

Becke-
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ULtt Is een herders gift , ghy kont geen beter kiefen ,

Qaet leghtet in den korfgemaeckt van groene biefen :

En fiert dan u gefchenck met woorden van de kunft9
Soo vinje voor gewis hoer ongeveynfie gunft .

Enfoo ghy wenft hetftuck ten beften voor tefteüen 9

Seght dat het is eenfreuyt van byfter hardefcheüen :

Maer dat het even-wel is binnen wonderfoet 9

En datfy tegens u aldus oock wefen moet •

Dat fy een langen tïjtmet wonder harde (treken

V liefde tot den gront fcheenaf te willen breken ;

Dat nu dienfiegen aert dient afte zyn geleyt
,

En eens tot uwen troofthet foete laegefeyt.

Komt op een ander ttjt , en brenght haer Ocker-noten 9

En als ghy in haer fchoot de vruchten hebt gegoten,

Soo feght haer dat hetfreuyt is dienftigh voorfenijrh

Maer datter by de Noot oock Ruyte dient te %%n .

Enfiet op dit beley* is mede wat te feggen %

Dat ick niet voor en heb hier breeder uyi-te-hggen$

Ghy voeghter weder by den keeft van uwen mont %

Infiet hoe ghy hetftuck te paffe brengen kont.

Weeft ghy het boom-gewas, laet haer de ruyte wefen 9

Enfeght dat dit vermengh veelqualen falgenefen

:

Seght vorder , lieve vrient, dat hier te {eggen valt %

Maer fiet datuwe tongh niet al te los en malt*

Spreeckt niet ah nae de kun
ft , en om het wel te heren

Soo maecht tot defen Bouck een vlijtigh oogh te keeren
;

Ghyfult hier konnen ftenyfoo klaer gelijck den dagh9

Al wat het boom-gewas en wat het kruyt vermach .

<£ecBtIenzijn byalle deHeydenfchefchrij-
Jvers niet alleen gehouden voor de oudtfte

achten , maer oock voor het eenigh voedfel,

Y 3 waer
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waer by de eerfte vvcrelt alleen plagh te leven. Lu*

mms in't vijfde Boeck

:

lAlvvat defonnegaf\en vvaUervan den regen

Hsomt fpruyten uyt het velt , dat is een ryeken fegen

De menfehen aengenaem > en in het eyiken wout
Eter is dat al het vokkfyn blijdefeeften hom*

En hierom ift dat defe vrucht haren naem heeft
j

na den Hebreeufchen H&el/ oft <&ttbt\/ dat Eten
beteec*ent

,
gelijck Tagus m't Latijn van het Griecx

tytvySvt dat oock Ettngefeytis. In een wet van de
j

twaciftacffeicn (de welcke de oudtfte wetten vande

Romeynen waren) ons bewaertby Plinius in fyn

16. Boeck op het 5.Capittel, wert toe-gelaten, dar-

men de Eeckelen, die op een ander mans acker vie-

len , vermochte op te rapen. Op welcke wet de!

groote Rechrf-geleerde Caius L. qui venen.
ff.

de

verb.&rer./ig»* aenmerekt, dat by het woortEec-!

kelen niet alké de vrucht van de Eycke, ofte alder-l

hande Eeckeiachtigh gewas , maer oock van alle

ander boomé moet verftaen werdé, na het exempel
vandeGrieckfche fpraeck , inde welcke alle foor-

tenvanboomen duqofyva, dat is, Eycken ghe-i

noemt werden. Du lchtjnt wel plaets te hebben in

dievvet.de welcke ickgeloove vandeRomeyn-
fche Tien-mannen gemaeckt te zyn, om dé honget
van de armen te verlichten , haer toelatende

alderhande af-gevallen vruchten op te rapen ; dan

lek twijfFele , ofte dat allefins (oo uyt te leggen is-

Ovtdius in't begin van fyne Boecken vande Tranfi

formatie , daer hy van de gulde eeuwe fpreeckt, endej

1
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van't gene dat de menfchen doen aten, onderfcheyt

de Eeckelen vand'ander boom-vruchten, metdefe

verffen

:

Hetaertrijck met den phugh ofegge niet gewone t

Vroegh uyteen guüenfchoot ,
enuyt een vettengront

9

Al wat den menfche fpijft, wat kruyt en hoornen geven

Vat is aen al het volckgenoeghfaemom te leven

:

Ee vrucht van't eycken-houuen vandè wilden braem%
Die waren evenfelfs de Prfofen aengenaem.

Maer daer na het Koren gevonde xynde, ende
de maniereomhetlantte ploegen, en te befaeyen,

hebben fy de Eeckelen voor de verekens gelaten.

Daer van ift fpreeck-woort by de Griecken, iAl
Seckelen genoegh, als of fy wouden feggen, alffer beter

komt, dan laet men flechter ftaen. Nochtans ge-

tuyght Galenue in het tweede Boeck van de krachté

der Voedfelen op het achtendertighfte Capittel,dat

die van Arcadien , als de ander Griecken al Koren
aten , noch lange haer aen de Eeckelen hielden : efi

Plinim fchrijft op deaen-gewefen plaetfe, dat noch
nfyne tijtvele volckeren by Eeckelen leefden : jae

iatfe den Spaengjacrden foo aengenaem waren,
lat fy die voor bancket op de taeffelen lieten fetten.

jJulck bancket, feyt Erafmus van Rotterdam inde
liyt-legginge van't gemelte Spreeck-woordt , was
ïeelbequaem voor de gene, die de pis tot fpoel-

vater yoor haer tanden gebruyekten. Maer al ift,

lat niemant die leckcre koft uyt Arcadien fal gacn
lalen ; foo xyn even-wel de Eeckelen dicwils feer

jvei te pas gekomen in hongers noot, By aldien die

van
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met oft na eet , dan en fchaden fy niet.

Te Venetien maeckt men eenfoortevan Marce- I

peynen uyt defe vruchten , Pifiacciate genoemt, die

goet gehouden werden, om de oude koude mans
|

wat luft ofte krachts te geven om met de vrouwen I

om te gaen.

- Onder de Noten , werden mede ghetekent de

Amandelen, die oock Noten geooemt werden van
d'Heereen Mecfter Hugo de Groot» in fijn Tragedie

j

van lofeph , den hoogh-geleerden Vefftm toe-ge-

eygent, ende van hem my> terwijl ick du ichrijve,
j

vereert, AB* *.

tApumque neêtar, Atque amygdalinas nuas*

Van de Amandelen hebben wy tweederley foor- I

ten, Soete ende Bittere- Onder alle de foorten
|

van Noten , daer nuafgehandelt is, zyn de &0ttt I

3(ttlftttircleit de alderbefte , mateüjck warm euue
[

vochtigh, ofte een weynighnae de drooghce tree-

1

kende. Galenm fchnjft in het tweede Bocck van del
kracht der voedfclen op het 29. Capittel , dat de

Amandelen niet veel voedfel en geven. Maer dei

eervarentheyt leert, ende foo veeiderhande fpijfe,!

die van Amandelen gemaeckt wert , betuyght volH

komentlijck, datle veel voedlel maken, ende dat,

van matige en goede ftofFe. Sy zijn feer goet voorj

uytrgeteerde Lichamen met Suycker ende Rofen-
water gegeten , ofte tot Marcepeynen gebacken, i

De Soete Amandelen , als oock al de voqr-ver-

haelde foorten van Noten, zyn door haerwind-j
achtigheyt ende fubftantie bequaem , om den luft m\:

van by-flapen te verwecken,ende te vermeerderen

:

dan'
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Eeckelen niet minder voedfel geven , als ^eel fpijfe

die van Koren gemaeckt wert. Maer'tfelfde (als

hy fchrijft in 'c Boeck van goede ende quade gijl oft

fap op her 4, Capittel ) is dick , raeu , en kout, en

gaet lancklaem na beneden» waer uyt volght datfe

harde om te verdouwen ende qualijck om te ver-

teren zijn.

Alfoo wy om d'outheyt * van de Peekeien eerft

gehandelt hebben, foofullen vvy dit Capittel ver-

volgen met de Boom-vruchten die mede harde

fchelpen hebben , in't Latijn met een gemeenen
tiaem van Noten beteeckent f aenvangende van de

ne , di- den felfien eygeritlijck gegeven wert.

<®t <©C&er-fl0ten zyn warm ende dcoogh, in-

nuerfieyi aiiie wat verdrooght zijn. Want de
verfche hebben meer vochtigheyt , ende minder
warmte. Derhalven zijn de verfche de befte, hoe-
wel fy oock moeyelijck om te verteren zyn , ende
luttel voeden : maer de drooge maken veelgalle,

nde zyn een heete galachtige Mage fchadelijck*

Daerom foude men mogen dencken, datfe voor
ude luyden bequamer (oudé zijn , als voor jonge:

Maer om dat fy de krop van de Mage , Keel , ende
troot befchadigen, hoeft verwecken, ende pijn

't hooft maken, foozijnfe oock onnut voorde
elve, Sy zijn een goede remedie tegen vergift, met
ïjgen, ende vvijnruyt , ende wat zout gegeten,

nde dit üt fecreet dat Pomfeius vond , in't Cantoir
an den overwonnen Koningh Mithridates, met fyn
ygen hant gefchreven , gelijck te leien is by Plinivt

het 23 . Boeck van fijn Natucrlijcke Hiftorie op
t 8. Capittel. Sy werden gemeenhjek geprefen,

Y 5 ende
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cndc goet gehouden op vifch gegèten, om dat fy

de vergaderingh van eenige flijmerachtigheyt,endc

bedervinge van vochtigheden , die lichteiijck op
het eten van de vifch in de Mage gefchiet, met haer

warmte ende drooghte beletten , ende indiender

miffchien eenige vergiftigheyt ofte quaet-aerdig-

hey t , gelijek fomtijts gebeuren kan , in de vifch is

,

de felve meteen befondere kracht kan tegen-ftaen.

<8H ©afeï-ltOtClt geven meer voedfels , dan de

Ocker-noté,maet zijn wat kouder : even-wel warm
endedroogh. Sy zijn harderom te verteren, ende
maken grover ende aerdtachtigerfapofgijl, alsdc

Ocker-noten. Veel op andere koft gegeten , drij-

venfe in de Maegh, ende veroorfaken op-blafinge,

brakinge , ende pijne in*t hooft. De verfche zijn

beter als de drooge , ende maken de gefonde oien-

fchen haeft vet.

Tot de Eeckelen ende Noten behooren oock de

Cdffotttttt ( Pli»**S. 9.) de Eeckelen van Iupiter,

in't Griecx genoemt, endein't Latijn Caftanie-no-

ten. Virgilim Ecclog. j.

Cajlaneafyue nutu % msa quas Amaryllis amabtt.

De Caftanien, feyt Galenus, zyn deedelftevan
alle de Eeckelen, ende onder alle de wilde vruchten

;

brengen fy den Lichame alleen eé redelijck voedfel

by, in het tweede Boeck van de kracht der voedfe-i

!en. Ende in't Boeck van het goet en quaet fap op'cj

vierde Capittel, feythy, datfy goet voedfel geven,

als fy wel verteert werden. Maer fy zijn fwaer om]
leverteren, en fincken feer tragelijck na beneden.!

C?even oock grof ende duerende voadfel , makenl
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den buyck hart

j
floppen de loop, ende veel gege-

ten , verwecken veel winden , ende pijn m9
t hooft.

Deraeu*ve hebben een by-een-treckende kracht,

ende zijn dapper windigh , daerom zijnfe beter ge*
braden, of gefodt n, lek hebbe by de huvfluyden,
daer beeie boffebé van Caftanien ftaen, ende meeft
voor de V erekens geworpen werden

,
gefien Bioot

van Caftanicn-mee! ghebacken , het vvelcke feer

fwaer en hnrr om te verroeren was»

©ef&lfïflrien ofte Jflfticen zijn mede hart te

verteren , doch minder als de Noren. Anders zyti

fy goet van fap. ende geven prijlèlijck voedfel,

doch nochtans eé wey nighsken dickachrigh. Oock
't voeiRI dat fy by-brengen is tamelijck veel : ende
daerom konnen fy kracht geven, ende wederom
verftetcken al de gene die door lange fieckten ofte

anders onfterek ende flap geworden zyn; endefy
maken wederom ver ende gehjvigh die door de
felve oorfake mager zvn: Daerom zyn fy feer nut
de iw droogende ofte uyt-tcerende menfehen.
Jtabbi Mofes houdife voor de befte van alle vruchtë,

om datlc de waiginge bdetten, ende de Mage etens

luft doen knjgé. Avicenn* feyt oock datfe de Mage
M bijvier feer verquiLkcn : het hert oock verftereken,
|tel ende goet bloct maken ; jae foo goet zyn als de

flkmandelen. Dan Galtnm twijfFelc feer oftfe foo
W/cetdeughden hebben. Immers men moet beken-
oBien datmen daer niet veel t'feffens van eté en mach,
vAvant fy vullen het hooft met dampen , ende fcha-

toftendekmderc, ende de heete menfehen, om datfe

eiftaer 't bloei ontfteken , ende draeyinge in 't hooft

DJweroorfaken. Maer alfmer Conferve van Rofen
i|' met
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ander Salaeteten : ofte men fiedtfe,ende ftooftfte

met ander fpijfe. De groote, mits datfe meer fap

ende vleefch hebben , zyn oock ongelijck beter ,

gefonder, ende voeden meer als de kleyne , hoe-

wel dat de kleyne meer luft om eten ende appetijt

geven , ende lieffelijcker zyn vanfmaeck.

55e 25jettl-CapperÖ de felve kracht, en
daer beneffens leer goet voor het graveel. Sy wer-
den by velen voor gefonder gehoudé , als de rechte

Gappers.

Ick heb gefien dat fommige in defe ftadt de Vlier-

knoppen , ofte bloemen als fy noch gefloten zijn

,

mede in Pekel ofte Azijn bewaren , ende in pi^etfe

van Cappers op tafel fetté,de felve dé naem ge ven-
de van ©Iter-CappetjS* Syn mede de Mage niet

onaengenaem , maken luft en appetijt om eten , en
maken dun ende door-fnijden de dicke raeuwe ofte

onrijpe vochtigheden. Dan te veel gegeten, beroe-

ren fy den buyck , ende maken hem weeck.

Van de Boom-vruchten met
harde fchelpetn

Het VII. Caphtel.

_T Ier is een ander vrucht , hier is dat Amarillis

1 Ten hooghften wel bevalt , tn beft na haren ml «

:

K^crnt hier , o Coridon , en brenght ie lieve maeght

Een freuyt dat vveynigh foft, en efter hasr hehaeght.

Het
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dan het is een quaden put, daer men t*water in

dragen moet.

25itttt SCmfltt&eleti zyn onbequaem om voor
fpijfe gebruyckt te werden, hebbe even-wel gefïen,

Marcepeynen daer van gebacken die men at om
niet lichtelijck droncken te werden , dan heb
niet konnen mercken, datdefelve ofte foo toe-

gemaeckt, ofte uyt de hant gegetë , daer toe groote

kracht hadden: al ift oock dat van defe kracht veel

befchreven is by Plutarch. t. $ymp.%u. C% Athen, lik

** endc Plin. N*t»

r^L»

Van Appelen ^ Peeren , ende ander

Boomvruchten met fachte fchellen.

Het VIII. Capittel.

KOom hier wie immerwas genegen om tê fnoepen 9

Ghy wort hier tot eenfeejivan uwen aert geroep*

Bier ts bevaüighooft , en aerdigh boom-gewas ,

En wat men immermeer van gulle toeken las;

Kppm pluckt hier metter hant
% en eet met volle kaken »

Maer wütet niet tegrofofniet te gulfigh maken

:

Eêtfruyten mee befcheyt , en nae de rechte moet t

£0 Ut avat hinder doet , en wat de leden boet

»

Mm
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Maer demktoock boven dat, hoefier het is te (chromen

Dat eens den appel-man fïaet omfyn geit te komen
j

En daarom weeft befet , op darjt niet en eet

Voor datje van hetfreuyt de ware gronden weet»

€hy dunt%an ai bet ooft den rechten aert te weten

:

Do Per/en zyn vergifdoor onverfichtigb eten ,

De Quee% de Vjjght diT>tuyf% de Mi[pel dient gemijt9

Hen fymen die gebruycktop haren rechten tijt.

De vroegen ^Abrihock 9 den lAppelvan Granaten

t

9

Kjin dejen hinder doen 9 en genen weder baten
;

De kunft geit over ai En vvaerom meergefeyt t

Geenfake dient geapen als met eengoet beleyt .

G Elijck onder den naem van Niwa niet alteen de
noten , maer oock alle de boom-vruchten mee

harde fchelpé, in't voorgaende Capittel befchrevé,

begrepen werden ; alfoo en beteyckent de naem van

Tomum in't Latijn niet alleen de appelen , maer oock
alle de boom- vruchten met vveecke ende fachte

fchellen , van de vvelcke vvy nu fullen handelen.

SCppeletl zyn allegaeder kout en vochtigft

van naturen,ende hebben daer by een overvloedige d

vvaterigheyt. Maer ghelijckfe feer verfcheyde van
fmaeck zynjwantfommige zyn foet.fommigefuer^

andere vvrangh»eenige tuflehen beyde , foo is oock! Sl

den aert ende nature vandcfelve verfcheyden, nae;

de verfcheydenheycende het onderfcheyc van de

fmaeck.

De Soete Appelen *yn min kout ende vochtighi
ende fchier middel-matigli jck geftelt. Defe behou-
den de vaftigheytoftegelij vighey t van haer vleefch

offtoffi^als fy gefoden ofgebraden zyn, ende bren-

gen

Ic
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gen den lijve overvloediger voedfel, als andere. De
fuere Appelen zyn kouder ende oock vochterdati
d'ander: endehetvleefchofde ftoffe van defc, als
fy gefoden ofgebraden werden,vak van een , ende
vyertheel gefmijdigh, endeen bchout geene gelij-
vighey t met allen. Sy en geven oock foo veel voed-
fels niet als de foete , ende 't gene datfy by brengen,
is raeu en kout. Dan fy flibberen foo haeftelijck
ende foo lichtelijck door de dermen (twelck de
foete niet en doen ) dat fy den Buyck die te hare
was , weeck en los maken, infonderheyt als fy voor
alle ander fpijfe genomen werden.
De wrange , wringende oft t'famen-treckende

Appelen, als zijn de Wilde ende Onrijpe, zijn
touder van aertdan de voorgaende : ende fy doen
licker ende heel windigh gijl in't lichaem groeyen,
:nde ftoppen den buyck.
De Appelen die niet fuer, oft foet, noch oock

?rangh , maer tuffchen de voor-feyde fmaken ge-
telt zyn, ende dickwils twee ofc drie verfcheyden
ygentheden ofte befondere fmakelijckheden op
s

etonge vertoonen , fullen die vverekinge van die
ygentheyt die hunnen fmaeck meeft openbaert,
jock meeft voort-brengen : hoe wel dat fy vandc
idereygenthedenoock mede deelachtigh zijn.

|

Dan voor allen foo zijn de gefoden oftedeghe-

nl

raden Appelen altijt beter dan de raeuwc : want
b fchadelijckheytdie meeft uyt de windachtigheyt

iJiide overtollige vochtigheyt komt , wert door de

h
°ltte des viers wech-genomen ; ende de felve mach

c
»n ooct bedwongen ende verbetert werden door
jAedeende bequarae fpécerijen ende ander dingen

tl die-
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die men daer by doen kan -

Voorts foo kan men de appelen befigen , als fne-

dicamenteus voedfel : allegader alflerverkoelittgh

van noodé is, gelijck in een heete Mage ; de fueren,

aHTer dun-maeckinge van taeye vochtigheden van
doen is : de wrange oft t'famen-treckende , als den
Buyckte vveeck is, cnde verftoppingeontbreeckt

:

Maer even-wel zijn fy allegader van quaet fap, en-j

de voor de Mage ende fenuachtige deelen onbe~j

quaem. Dan defchadelijckftezijndegene,diegeeni

fmaeck en hebben, ende ganfch vvaterachtigh zijn,!

't welck haer lichtelijck doet bederven. De foet€

wcl-rieckende, ende die een fpeceriachtigen fmaeck!

hebben , zijn dealderbefte : want fy geven het Lic-i

haem redelijck voedfel, zijn de teringe der Magti

niet tegen, verftercken het hert, verheugen der

geeft,ende zijninfwaermoedigefieckten bequaemj

voor de welcke oock in de Apotheken gemaeckj

wert een Syroop van Appelen, Sy verflaen de

dorft, openen de borft , doen de fluymen rijfen, e,j

ftelpen den hoeft*

3lppCÏ-ö?aitcS oft Gdre , ghelijck men hem
|

Vrancnjck noemt, wert van het uyt-geperfte fa
I

gemaeckt, ende is op fommige plaetfen f daer we;

nigh wijn waft, als in Nortnandie» foo gemeen al
by ons het bier , is van fmake vvijnachtigh, en<I
hout hem oock gelijck de wijn. Want mettijl

eerften is hy foet, daer nae teert hy ende is dan vm
fcherper. Ten laetften heel geklaert zijnde, he.fl

hy eenen fcherperen fmaeck : dan metter tijt vtjfl
a

andert hy van fmaeck gelijck de wijn.Niet-te-rrH^

ishy in't klaer worden veel üeffelijcker> dan als
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heelklaeris. Als ick Anno 161 5. te Caen ftudeer-

de, konde ick geen fins fmaeck krijgé in defe Cidre,

dan de Profefforen feyden my, dickwils ons bier

verfocht te hebben, maerdat fy het mede nieten

konden drinckeh. Soo gctuyght de Heer van Mon-
taigne 1 . des Fjfais 1 5 .dat hy hem tot alles wat voedfel

geeft fonder onderfcheyt hadde konnen wennen,
behalven tot het Bier ; het welck hy niet en konde
verdragen. Deoorfaeck van beyde is de gewoonte
van jonghs op, de weleke met recht voor de tweede
Nature gehouden vvert. Dan men moet voor al

weten dat de Cidre niet goet gedroheken is den
genen , die 't flerezijn hebben.

«SN fdttrCfl zijn mede niet min als de Appelert

in nature ende fmaeck verfcheyden. Want men
vint foete, füere, wrange, en die eengelijck water-
achtige foctigheyt hebben. Waerom fy oock van
jgeen eenderhande kracht en zyn . Alle Peeren
floppen den buyck en maken hem hart * infonder-

hey t de gene die wrangh ende farp van fmaeck zijn;

fy verkoelen meer als de foete, maerzynnietgoec
voor de mage,darmen, ende de fenuachtige deelen.

Indiender yemant is begerigh om te weten
Wat peer, ofander vrucht t is nut te K%n gegeten

;

Die mme ditgemerek : Hetfreuyt dat niet en kraecH

Dat houdt men in't gemeen dat alle monden fmaeckt'.

De foete Peeren zjjn meer getempert : maerzyn
allegader meelt van kouden ende vochtigen aert.

Sommige zijn even-wel warm ende vochtigh als de

Mufcatel-peercn , en daerom de bedervinge meer

Z onder-
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onderworpen. Gdenus in het 6. Boeck van de
droogen fchrijft de Peeren een ongehjckegetem-

pertheyt toe na de deeien» en feyt dat eenige declen

aerdachtigh , eenige vvaterachtigh zijn. Maer
*t fchijnt even-wel dat in de meeften de koude,ende
vochtigheyt, de foetighey t ende drooghte te boven
gaet. Sy en zijn de Mage niet onaengcnaem ; alffe

cerft gegeten werden, danftoppenfe (omfulcxte
beletten , ftovenfe fommige met Corinthen ) maer
gegeten na'd'ander fpijfe,maeckenfe los, en fluyten

,

de krop van de Mage: infonderheyt de gene , die
j

wat treckende zijn. Sy geven door de banck meerj

ende overvloediger voedfel dan de Appelen , maer
't felveis mede kouten waterachtigh. En dickwils

alffe bederven veroorfaken roo-loop en boorts;

infonderheyt alffe niet heel rijp en zijn, ende oock
al te vochtigh

, gelijck van de Mulcatellen gefeyt

is. De foete, vette, ende fmoutachtige Peeren voe-i

den meer dan d'ander. Sy zijn alle beter gefoden;

ofte gebraden , als raeu gegeten, om reden in del

Appelen verhaelt, Maer de gene die met Colijcfc

ofte Krimpinge des buycx onderhevigh zijn oftejl

gravcelachtigh, moeten haer van het Peeren etenll

wachten , om datfe kout en windigh bloet maken Jl
ende fteenen doen groeyen ; anders weynigh gege.il

ten in't laetfte van de maeltijt, ende nimmerm^ejl
nuchteren, mctKaes, Zout, Suycker , Peper oftcl

Caneel, raeu, gefoden, gebraden, ofte geconfi/j

I

mogen van alle menfehen ( behalven oude , eridiB

koude) in alle tijden gegeten werden, mits daeft
ftereken wijn op drinckende.

Men maeckt oock een fPcet'-taÖtt als van AppeK
ien 1
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len ( Peer-dranck ofte Cidre-Pere geheeten ) die

voor Bier of Wijn ftreckr.

Van dc <£ttröettêti ende fUttttetttn en befigen

vvy inonfe ipijfe niet als het lap, in plaetfc van
Vcriuys ofte Azijn. En foo gebruyckt, kan het de
heete ofte galachtige vochtigheden die in deMage
leggen , krachteloos maken ofte bedwingen: doet

den verloren appetijt vveder-keeren , ende is de
Mage feer aengenaem.
Vande felfde kracht is het fap vande fuere <©|attl*

gtfr-apjlCltn dan 't gene dat van de foete komt en
is foo verkoelende, noch oock fao verdroogende
niet,maer komteer tot een matelijckeofredelijcke

warmte ende vochtigheyt, en is aengenaem ende
behaeghlijck van fmaeck. Maer het fap van de half

fuere ende half foete is mede van aert ende krach-

ten tuffchen beyde. Sy zijn allegadet feer nut om
e fieckte die van quade of bedorven fpijfe ende

ftinckent water gekomen is te genefen : dan de
Citroenen zyn daer wel foo krachtighin.Soolefen
vvy van onfc Reyfen op Ooft-Indien, dat foo
aefl: de Schepen een Eylantaendoen, daer Citroe-

en of Oraengie-appelen wa(Ten )hetfcheeps-volck.

at van de Scheur-buyck onbeqi^em was om yet

e doen , terftorit geneeft , en fris ende gefont tot

aer vverek keert. De foete Oraengie-appelen zijn

ock feer gcet om alle verftoppinge teontfluyten,

nde worde nuttelijck defwaermoedigemelancho-
jeke menfehen gegeven,ende de oude lieden, ende
e gene die veel finckingé op de borft onderhevigh
yn. Maer de fuere verkouwen de Mage , floppen

en buyck, ende maken de borft, ende de aeffem-

Z z ade-
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aderen engh : dan als men daer niet veel teffens vm
en eet of dat men wat geconfijte Araengie-fchellen

daer toe eet , dan zijn fy de heete jonge menfchen

,

ende dat in heete tijden des jaers nut genoegh. Defe
geconfijte fchelJé, als opck van de Citroenen, fterc*

ken de Mage, ende zyn goec voor degene die een

ftinckendenadem hebben.

De binnenftc fappige keernen van de <ö>E£lfl£fêt~

ftp^rfttl zyn tamelijcken goet van fap oft gijl, ende
de Mage oock aengenaem : doch geven luttel., feer

dun oft oock geen voedfel. Dan alle de foorten

van Granaet-appeleiK^yn verkoelende ende vvac

t'famen-treckende : maer allegader niet allcenSè

Wantdefoete en verkoelen foo feer niet als de an->

der, noch en zyn oock foo t'famen-treckende oft

foo droogh-makende niet , maer vochtiger dan
d'ander , en bequamer om het Lichaem te voeden
dan fy maken leer haeft winden , ende fwellinge

in den buyck. Daerom en zynfc foo nut niet o
van de koortfige menfchen gebruyckt te werden
als de ander. De fuere Granaet-appelen , ende

fonderlingen de gene die eenige vvrangicheyt n
hebben, zijn merckelijck verkoelende , droogh
makende , en een vveynighsken t'famen-treckende

van aert. De vochtigheyt of 'tfap is de Mage fee

beguaem : want fy fterekt de weecke Mage , end
verkoelt de verhitte, verdrijft alle vvalginge, end
doet het braken op-houden.

3©C <©Ueeit zyn kout en droogh tot in den twee

den graed, van heffelijcké reuck : daerom gebood
de vvijfe vvet-gever Selon dat alle de jonge doch

ters, eer fy met haer Bruydegoms te bedde ginger
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in defe vruchten bijten fotide , om daer van eenen

goeden aeffem te behouden. Raeuen werden fy

by-na nergens gegeten , ende zijnfehadeiijek voor

de fenuwen, ende maken krimpinge in den buyek.

Gefoden ofte gebraden, oftoock met fuyeker ge-

confijc , ofte tot marmelade ( dat men oock Quee-
vleefchende Quec-kruyt noemt) gemacckt,zyn

bequamer ende lieffelijcker om eten. Men eetfe

veel tot hutfpot, met fchapen-vleefch geftooft. Sy
zyn hard om te verteren , geven luttel voedfe^ende

dat felve grofende niet haeft na beneden gaende i

fy verftereken de mage, ende houden het braken

op , ende indienfe op het laeefte van de maeltijt ge-

nomen werden ,
gelijck men gemeenlijck doet met

wijn geftoofc,foo fluytenfc den mont van de Magc
toe, en beletten dat de dampen van defpijfe niet na
de herffenen open ftijgen, ende maken den buyclc

weeck , de fpijle neer-dringende : maer in't eerfte

pnde voor ander fpijfe gebruyekt , ftoppenfe, ende
beletten dat de koft tragelijckuyt de Mag€gaet.
~)an is oock ondienftigh datfe nae ander fpijlè te

vervloedigh gebruyekt werden: want dan drin-r

enfe , door het geweldigh toe-trecken van den op-
erften krop van de Maegh , de fpij fe nae beneden
leer fy volkomentlijck verteert is> ende veroorfa-

en krimpinge, ende eolijek.

föeiftn/ ofc föerfÖCfeert werden gemeenlijcfe

'eel gegecen>om harenhetfelijcken efiaengenamen
naeck

, fy zyn bequaem om door haren reuck hec
erte te verqulcken , ende oock om den ftanck des
demste beteren , die van de Magekomt. Dan de
ene die hungefontheyt liefhebben , moeten daer

Z 3 (oo
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fooiuttel van etenalft mogelijck is, endc dat eet

nuchter als anderfins, om datfe haeft in de Mage
|

bederven, en.geen goet voedfel en geven» infonder-

heyt alfmenlê nae ander fpijfe in't laetfte van de

maeltijt eet : want dan maken fy dat d'ander fpijfe

met haer in de Maegh bederft , waer uyt koortfe

,

boorts , ende ander fieckten ontftaen. Maer alf-

menfe in't beginfel van de maeltijt vooralle ander
|

fpijfe eet , dan en zynlefoo quaet ofte lbo hinder-!

lijck niet: want gemerckt datfe vochten flibberigh;

zyn,daerom fiucken fy haeft , ende lichtelijcken

na beneden, en mirfdien den buyck weecK-makenJ
de zyn oorfaeck dat de ander fpijfe te eer ende te

gemackelijcker nederwaerts ghedreven , ende van

onderen uyt-gelaten wort. Sy moeten foberlijck

ende met forge gegeten werden , ende men moetei

geen bier, water, ofte kouden dranck , maer goe-

den wijn op drincken. Gedrooghtzyndeen zynfej

foo fchadelijck niet, maerbequaem om het walgerj

ende braken van de Mage, ende den buyck-loof!

te beletten. Want door het verdroogen wert de

overtollige vochtigheyt,de welcke oorlaeck is datfij

foo lichtelijck be4e4:ven , verteert , ende eenigc

fuerigheyt, endet'fameii-treckende kracht gelaten

S

Infonderheyt in wijn gekooft, wa^r door fy d<j

fchadelijckheyt, diefe mochten behouden hebben!

komen te verliefen.

36ÖJICOtlS/ byeenige vroege Perfen geheel

ten, zyn de Perfen feer geiijck, maer beter als dj

feive
, geiijck Galenm betuyghc , in't tweede Boecl!

van de krachten van de Voedfelen op*c twinnghft

!

Capittel. Want fy en bederven foo haeit in 'd

Mag|

^»
'i
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Mage niet, als de Perfen , ende zijn lieffelijcker»

ende de Mage aengenamer. Want al ift dat een
Italiaens Medicijn Vifamtli van concrarij gevoelen

is, ( die oock gevólght wert in't by-voeghfel van
onlèn Nederlanrfchen Dodondus) ende feyt ofte dat

den text van Gaknus bedorven is, ofte dat hy fyn
fmaeck verlor h idde ; foo kan nochtans een ycge-

lijck die Perfijken ende Abricoofen ken^lichtelijck

fien > dat Galants hier in te vergeefs berifpt wert.

Want de Periijken hebben ongelijck meer voch-
tigheyt , ende zyn derhalven de bedervinge meer
onderworpen : maer de Abricoofen werden met
minder perijckel gegeten, gelijck de eervarentheyt

felv* leert. Dat is even-wel dewaerheyt, dat de
felve, als oock andere freuyt, hec befte voedfel niet

en geven. Ende alfoo fy kout ende vocht zyn in

den tweeden graed, foo en dienenfe niet als jonge
iuyden, die heet bloet hebben , ende fterek van
Mae^h zijn.

*&t iBtfpCfCM xijn kout ende droogh in den
tweeden graea *, van den boom gepluckt zijnfe heel

pvrangh , ende onbequacm om te eten, vooraleer

fy
moruw geworden , ende verrot zyn. Sy werden

[ragelijck verteert, ende geven weynigh voedfel,

Syzijn bequamer dengenen, die een heete Mage
hebben , als andere ; dan veel gegeten befwaren fy

ie Maegh , en zijn bequamer om voor Medicijne,
jils voor Voedfel gebefight te vverden gelijck Gale*

}tts fcydt in't tweede Boeck^van de krachten der

\l oedfeien op het 25 . Capittel.

V&t Co^llOelien zyn bij fter farp ende amper van
jmaeck , ende dien volgende foo verkoelenfe, ende

|

Z 4 tree-
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*recken wat te fameru Syn daerom de Maegh be~

quaem, alffe wat verhit is. Maer degene die een

koude ende vervuylde Maegh hebben, zyn fy fcha-

delijck.

<3&t Mttfftti ofte Krkcken zyn tweederhande,

fuere, ende ioete. Die (uerachtigb ofte wijnachtigh

van fmaeck zyn, ende in Brabant gemeenlijck

ünec&en/ by ons a5oogaerö-6erffen ghenoemc
werden, zyn de befte , ende werden by vele boven
alle ander freuyt geftelt. Sy zijn licht om te verte-

ren, endegaen ras na benedé f verkoelen de Maegh
ende Lever, verflaen den dorft , ende verwecken
den appetijt : verderven oock foo lichteüjck niet 9

dan geve geen ofte luttel voedfel. De (bete Kerflen

zyn, om haergroote vochtigheyt, nergens na foo

.goetalsde fuere, ende verderven lichtelijck : doen
quade vochtigheden in den lijve vergaderen , waer

van niet alleen veel gewormte ende ongedierte in

dcdermen groeyt, maer oock dickwils quadc ende
befmettelijcke Koortfen veroorfaeckt werden. De
arghfte zyn de kleyne ofte vroege Kerflen , ende de
fwarte, die wy den naem van Kriecken, ofte (wartel

Ketffen geven , ende waer van de lippen feerghe-

verwet werden. Dan de jB0£tUtn zyn heel goet

en gefont, verkoelen ende veritercken de Maegh ,1

gelijck oock doet den wijn van de felvé gemaeckc.

t©e pupillen ^yn oock in veel foorté verfchey-

den. in ouden tijden plaght men meeft te houden,

van de Spaenfche, e# die in Syrien , ontrent de

Stadt van Datnafco vvieflen: maer defe werden nul

mede in Europa onderhouden. HedenfdaegN
vvaffenfeer veel Pruymen in Hongarijen, te weten.
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ëe lange Pruymen , die veel in andere Landen ver-

fonden , ende feer gheprefen werden. Maer men
moet niet foo feer uyt de plaets , als wel uyt haren

aert en krachten de Pruymen eftimeren. Sommige
zyn foet, fommige fuer, fommige een weynigh
wrangh, fommige gemenght van fmaeck ; ende
daer zyn fwarte, blauwe, gele , roode, ende groene.

Alle Pruymen zyn koutende vochtigh: maer de
Soete, en zyn foo kout van naturen niet. Sy bene-
men den dorft ,

matigen de fcherpigheyt van de
galle, ende zyn derhalven de heete ende galachtige

menfehen bcquamer, als andere: fy zijn niet hare

te verteren , ende gaen lichtelijck na beneden.

DeVerjfche Pruymen verkoelen wel -meer , ende
maken den buycJc weeck nuchtere, oft itVt beginfel

van demaeltijt genomen, maer maken door haer
overtollige vochtighey t quaet ende ongeiont bloet.

Even-wel zyn d'een beter als d'ander. Die vol

raeu ende waxerachtigh fap zyn , gelijck de witte

lofce gele Pruymen, zyn ongefont. De Blauwe
(zijn heel vierigh , ende werden daerom in tijde van
Peft met recht verboden. De groote ende roode

Eyer-pruymen zyn de befte, ende loo vochtigh niet

lals andere : tuflehen beydegaen de gene , die was
groenachtigh zijn , die feer fappigh en redelijck

getempeit zijn. De gedrooghde Pruymen zijn veel

iSequamer
om te eten , ende brengen beter voedfcl

>y , 't weick niet (eer haeft bedorven en wert : ende
louden even-wel een open Lichaem. Het weick
\4artialis oock aenwijft in defe verflen

:

Pruna pregrinét carie rugofa [eneft*

Sume. folent duri [ohm ventris onus,

Z 5 Dc
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De gene die een weecke Mage hebben , moeten

de Pruymen laten , door dienfe de fèlve los en flap

makm.
t

<®t if$Ottbt$ittl ^yn verkoelende en vochtig-

makende van aert ; fy verflacn den dorft , matigen
de hitte van de gal ,

geven weynigh voedfel , fchie-

ten ras na beneden: maer alfle te langh ingehouden
werden, dan verderven fy lichtelijck,ende krijgen

een quaden aert , by-na gelijck de Meloenen ende
Pepoenen. Daerom moetenfe altijt ghenomen
werden in een ledige Maegh , ende daer geen quadc
vochtigheden in en ^yn 9 op datfe terftont neder

mochten facken , endeniet bederven foudenallfe

te langh in de Mage bleven , ofte eenige quade
materie aldaer vindende, van de felve niet mede
quamen te bederven. Dan in't left van de maeltijt

konnen fymede gegeten werden, alflfe niet volko-

men rijp en zyn , en noch wat op de tonge t'famcn-

trecken. En van fulcke moet de Poëet Horatm
verftaen werden Sau

Mefalubres

J&flates peraget ,
qui nigris prandia moru

Tinset, ante gravtm qui legerit arbore folem.

Maer 't gene wy gefeyt hebben , is in defe verflen1

uyt-gedruckt:

xAldie tot haren nut Moer-beijers willen eten y

Behooren me de knnft het recht gebruyek te weten ; I

Dit freuyt niet ai te rijp is dienftigh voor het lefl , I

Maer anders etet terft , '/ is -voor den eten beft .

Onder al het Oeft r.yndè ©tjgett altijt in grootcl

aeh-f
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achtingh gewceft, foo om haré lieffelijcké fmaeck,

als om dat fy van beter fap zijn , als ander vruchten t

De Philofooph Plato plagh foo veel van de Vijgen

te houden, dat hy daerom tyiXoG'VK©* genoemt

werde. Volkomen rijp , maer noch verfch zynde,

ziinfe warmende vochtigh
,
geven meervoedfel,

als ander vruchten , ende gaen haeft beneden a£
Sy hebben een door-dringende, en fuyver-maken-
de kracht, fuyveren de borft, ende nieren, ende
fetten 't graveel af. Maer te veel gebruyekt maken
fy winden ende op-blafinge in den buyck , ende
fyn derhaiven niet goet voor de gene • die met het

colijck veel gequelt zijn. Sy maken het Lichaem
vet, maer het vleefch datfe maken is facht en bol.

De gedrooghde Vijgen zijn warmer ende drooger,ende
lebben meerder kracht om te fuy veren

,
openen

»

ende dun te maken. Nochtans makenfe mede den
Duyck facht, ende zijn heel loet , ende daeromniet
bequaem als de Lever ofte Milt ohtftekcn is, om
datfe verftoppinge veroorfaken : vvelcke onbe-
quaemheyt verbetert kan werden , als men daer
eenige dingen by doet, de welcke door-fnijdende
ende dun-makende van kracht zyn. Dickwils ende
veel gegeten, maken geen goec bloet, maer 't gene
dat lichtelijck bederft; ende daerom wert gelooft,

datfe luyfèn doen groeyen. Dan die fchadclijck-

heyt wert verbetert , alfle met Amandelen ofte

Noren gegeten werden.

«©e 5©JUpbeit volgen de Vijgen in gefonrheyt t

foo van fmaeck, als van goet voedfel , infonder-

ïeyt alffe heel rijpgewordé zi)n. Dan in de felvige

s grootc verfcheydenheyt. Want eenige zijn foer,

an-
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andere fuer, fommige wrangh , endc vele die in

geene fmaeck uyt en fteken , ende wijnige Druy-
vengenaemt werden. De foete hebben warmer fap,

cnde verwecken daerom den dorft : de fuere ende
wrange zijn kouder: de wijnige zijn tuffchen bey-
den. Sy werdé verfch van den vvijngaert gepluckt

ende gegeten, ofte gedrooght, die men liÏ05$jtten

noemt. De verfche Druyven zijn van weynigh voed-

fel t cnde vvindachtigh , bederven als fy langh in

den buyck blij ven, en verwecken aldaer fpanningh
cnde krirnpinge , doen de Milt fwellen , ende ver-

vullen de Maegh ende Lever met raeuwe ende qua-,

de vochtigheden. Anders maken fy den buyck
weeck : ende moeten daerom voor ander fpijfe ge-
geten werden. Maer de verfche werden meer uyt

Juft , a!s om de gefonthey t gegeten.

Onder de Rozijnen iffer mede onderfcheyt van
wegen den aert ende fmaeck. De wrange zijn

kouder, ver ftereken de Mage, ende floppen den
buyck ; de foete zijn warmer en gevé meer voedfel.

Degene die een gemenghden fmaeck uyt fuer endc
wrangh hebben , zijn van krachten mede tuffchen

beyden. Want door hare vvrangicheytverftereken

fy de Mage, met hare foetigheyt temperen fy de

humeuren ende vochtigheden, ende nemen alfoo

de kleyne fteeckten van de Mage wech. Eh onder
defezyn de foete, die eé weynigh treckende zijn, de

alderbefte. Sy zijn de Maegh goet, de Lever foo

aengenaem , datfe met de eygenfehap van haer ge-

heeie fubftantie de felve helpen , eh voor de Levers

ziele by velen gehouden werden. Sy zijn oock goet

voor den hoéft, verfachtende borft , ende verfterc-

ken
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kfcn alle de natuerlijcke leden. Die fonder keerncn

j

oft fteenen zijn,ende CojHItFjetl geheeten werden,

maken den buyck loffer : maer die fteenen hebben,

verftereké dc Maegh meeft. Nochtans is van d'oude

Meefters den nakomelinge na-gelaten ende geleert,

de fteenen , eermen de Rozijnen genut
, uy t te ne-

men, ofte met de vellen uyt te fpouwen. Want ge-

merektdat de geftalteniffe der ftofFe van de Rozij-

nen dick ende gelijvighis , daerom en konnen fy

niet lichteJijck door het ganfche Lichaem gefondea
ende verfpreyt werden, maer zijn oock wat onder-

hevigh ende forgelijck om het ingewantte verftop-

pen ; welcke verftoppinge door het by-wefen van
de keernen vermeerdert wert : aen-gefien dat de
Druyven foo veel te ongemackelijcker verdeylt

»

2nde door het Lichaem verfpreyt werden , ende
^et Lichaem foo veel te haefter ende te meer ver-

poppen , hoe fy te meer t'famen-treckings by haec

lebben.

Men heeft van lange ervarentheyt bevonden dat

le Rozijnenen Corinthen dickwils des fmorgens
ïuchteren met menighte van de jonge kinders fon^
der eenige ander fpijfe daer by te doen , gegeten de
wormen van de felve om-bringen , alfoo wel , als

lenige bittere dingen foude konnen doen. Sy fijn

'oorwaer beter ende gcfonder als de Druyven ofte

l/ijgen, ende men fal niet lichtelijck van de felvc

jenigh ongemack gewaer werden.
De ^Ipben in Pekel ofte Azijn met Venckel

lewaert,geiijckfe hier te lande daerfe nieten warTcn
ebrocht , ende gegeten werden , verftereken dc
veccke Mage , ende verdroogen dc vochtigheyt

van
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van de felve ; ende zyn feer nut den genen die veel

feeveren ende fpouwen ; ende nemen de vvalginge

derfpijfe wech, ende maken appetijt. Maer felve

werden fy qualijck verteert, ende en geven geen

ofte feer weynigh voedfel. Die in Pekel leggen,

ontfteken het bloet, door de hitte ende Fcherpig-

heyt diefe uy t het zout na haer getrocken hebben

:

daerom fynfe beter die in Azijn geleyt fyn,ende
veel bequamer om de Mage te ftercken, endede
vvalginge te benemen.
De <£Mp£ die verichis, en uytheele rijpe Olyven

geperft, is v vel getempert, ende by-nae met onfe

nature over-een-komende.foo dat hy ons Lichaem
een bequaem ende getempert voedfel kan by-bren-

- gen. En wcrC daerom by veel fpijfe gemenght , in-

fonderheyt daer weynigh boter is > om haer uyt-

ftekende qualiteyt te verbeteren , ende te matigen.!

Men hout het oock daer voor , dat hy de vergiftig-

hèyt wederftaet. Waerom hy oock gebefight wert

tot verbetering van de fchadelijcheyt vaafommigh'
voedtèl , ende om de raeuwigheyt van de Saiaet te

verminderen ende te matigen»

mm

Vu
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Van Suycker cnde Kruydt*

Het IX. Capittcl.

A L watmen Hoüant noemt en zijn maer weynigfieden*XX En Hollants vriendé felfs en zijn meter weynig leden *
En alvan hhyn begrijp ; maer des al niet te min
Daer fehuylen over al verfcheyde wonders in.

Soo wie maer eens betreet den ringh van onfe ktiflen %
Die vint een fchoon prieel vol alderhande luften :

xAl wat den Hemelfent, of uytter aerden groeytp
Dau komt ons met de Zee ter haven in~gevloeyu.

GoA
'
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God is geleek een Son die duyfent gulde ftralen

JLaet op ons kleynen tuyn geduerigh neder-d*len\

Watu oyt aen hoornen hingh 9 of op den veldeftontj ±

Dat komt bier aen het volck gevallen in den mont .

Wat lijdt hetj heet Brajil op heden felle /lagen ,

Om aen dit verre landufyn vruchten op te dragen l

Hier is geen Suycker-rist dat in de dalen vvaft.

En nochvvort hier de lettght met fuyeker overlaft*

lr\et htdifchrijck gewas van Peper , Foely , Noten %

Wort hier y geleek het graen
,
opfolders üyt-gegoten :

Men pluckt hier geen Caneel
,
geen ander edel krtiyt ±

Wy deden
y

t even-wel metganfche fchepen uyt •

Bedenckt dit , Hoüants volck t
bedenckt dtt hoogen fegeri

Jpie u door Qode\ha#t foo wonder is verkregen:

In allergek gewas zïjn uwe velden fchrael,

Ghy noch die niet en hebt , die hebtet al te-maeh

WUyemant nu de kracht van heeie kruyden weten f

En hoe veel in de fpijs is nut te zijn gegeten ,

En vvaer toe Gember dient » en vvaer de Sajferaen

Die leer' uyt defen Boeck den rechten grom verfiaen

HEt Aerdr-^gewas Tullen vvy met Suyckercn
Kruyt befluyten: het welckoock diekwils

het felfdein Spijfe gedaen wert.

ï|et «êüpf&CE is centraen die uyt een uyt-lar

riec loopt. Varroby Ifidorum 17. Origin.

Jndica non magna nimis arbore erefeit arundo ±
lllius è lentis premitur radicibus humor,

Dukia cui ncqueant fucco contendere mella.

Defen traen ofte lap geve de riet-pijpen uyt dc

haer overvloedige vocluighcyt ter zyden de kne

ï
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pen ófce kkyne fweec-gaetjens van de halmen ófte

Riet-pijpen , fondet die te quetfen ofc te fnijden»

ende daer komt hy te ftotlen ofte dickte worden
door de hitte der Sonnen : ende dit is feer goet

Suycker, endefalcx als de Oude alleen fchijnen

gekent te hebben. Siet Matthiolrtm in fyn uyt-leg-

gingé op Viofcor. i. 75» Want 'tgene dac wy hcdenf»

daeghs nieeft hebben, wort uyt de fel ve Riet pijpen

mee gewelt gehaelt : waar men pluckc defe halmen
opbequamen tijt>men doutfe in de perfTe, ende

1

9
c fap dat dacr uyt-vloeyt,wert vergaderden door de
krachr dos viers wert daer van Syroop, Gr&f~Suycker *

* fcn le daer na verfcheyde/corten van Fijn ende W$ü
Suycker , geihaeckt. Ende dit is de eenige wijfe om
Suycker té krijgende weté uyt de halmen oft fteleri

'an dit Riet, als voren geperft zijnde t ofte in kleyne

i lücxkeiis geilheden , ende op 't vier foo langh ghe-
'oden, totdat alle de vochtigheyt door het vier

i; ^erdrooght zijnde een droogh fap ( dat is dit Suyo
* ;ef ) na hem lact in den bodem vande pot ofc ketel.

Aengaende den aert ende krachté van't Suycker,
et is warm ende vochtigh in den eerften graed,
f-vagende, ontdoende, en teerende, als Honigb „

naeren maeckt foo veel dorft niet, ende en oijc

•lan .fee en fchraptde Mage niet, als den Honigh , ende
n is oock foo heet nier, als de fel vè: tenfy dat het

oor het fuyveren ofce fijn maken eenige fcherpig-

* eyt van de Kalck behouden heeft. Want als het

; rof bruyn Suycker door de féherpe Looge van

; lalck gemaeckt, gefuyvert vvort, ende de vuyle

A p fvvarte Syroopdaeruyt-gedreven is, foo krijght

.|0 \it eenen vreemden fcherpen fmaeck, waerafhec

'li A a bloet
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bloet verbrant werkende het hooft befwaert : welc-

ken quaden fmaeck oock fomtijrs is in het beft

Wit Indiaens Suycker, cktte Venetien, Genua,
ende Matfilien gebrocht wort, hoe-wel dat het van
vvittigheyt de Canariefuycker befchaemt, Soo dat

het ongefuyvert ofte Grof-Suycksr fomtijts beter is

dan 't gene dat de fcherpigheyt van de Looge in het

fuyveren behouden heeft- Daerom fal men eer het

bruynachtigh ende tamelijcké wit verkiefen. Want
dat is uytter-maten goet infpijfe ende dranck, ende

om dat het foo heet niet en is als den Honigh , foo

wert het bequameli jek gedaen foo by heete als kou<

de fpijfe : alfoo het noch-de hitje, noch de kouwig^j

heyt van de felveen vermeerdert, mae* eerder bey

de matight. Het en is even-wel elck niet even nut

Want in heete Lichamen verandert het mede haefl

in galle. Het grof ofte Poer-fuycker is meer af

vagende als het Broot-fuycker 9 endQ oock fcherper f

ten ware, gelijck geleyt is, in de felve eenige fcher

pighey t van de Looge gebleven was. Het hout det

buyck weeck, ende is de borft feer toe-gedaen endi

nut , als oock de blafe ende nieren. Hoe het mee;

gekood ende gefuyvert wert, hoe het meer van fyij

warmte, ende af-vagende kracht verheft.

By de Suycker dient hecKhiyt, met vvelck
naemalle Specerijen verftaen wert, als Caneel
Nagelen , Noten-Mufcaten , Foelie, Peper, Gem|
ber , Safferaen,

<©e Caneel *vva ft metgehecle boffchen in't Ey;

iant Zeiion , alwaeroock de befte van daen komij

Den boom heeft twee baften , maer de Caneel da

is den tweeden baft ; wert afgefneden in vieicant

ftu<
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ftucken
, ende alfoo te droogen geleyt , ende roltdanm malkanderen

„ geiijck vvy hem hier krijgen
Den boom, daer den baft afgedacn is# laet men foo
ftaen

,
ende heeft over drie jaren wederom ander

ballen
,
als te voren» De Caneel is heet in den der-

ien graed
, droogh in den tweede. De befte is, die

vel ruyekt, by-na als Rofen ; van fmaeck eer ft wat
öetachtigh, daer na op de tongc bijtende* Heeft
;en verwennende, openende , ende dun-makende
:racht

,
doch met eenige t'famen-treckinge : vvaer

oor hy de Maegh ende al 'r ingewant verfterekt,
nde de fpijfe doet verteren.

$agtfett watten alleen in de Molucfche ey~
inden aen boomen gelijck de Laurier-boomen,
h£ veel taexkens ende overvloedigh veel bloemen
ebben

,
welcKe veranderen in defe vruchtjens,die

vy nae degehjekenis, diefe met de nagelen ofce
^ckers hebben, Nagelen noemen. Syzynvan
ematigheyt heet ende droogh niet verre van den
prden graeda ende hebben een verfterckende,ope~
pnde, door-fnijdende, en door-dringende kracht,
m-makende met eenige t'famen-treckinge ; daer
)or ftereken fy de herffenen , ende het ganfche in-
want. By defpijfe gedaen , beteren fy de gebre-
n van de Maegh , Lever, Hert, ende Hooft, uyt
uwigheyt veroorfaeckt zynde: verheugen 'tbert,
de doen defpijfe verteren. Sy zijn beft gebruyekt
den Winter, van oude ende koude menfehen, die
?c flijm overladen

, ende met finckingen gequelt
n. Oock (almenfe beft by de koude vochtige
jfe doen. Dan de heete galachtige menfche zijnfe
aet: nochtans in tijde van peft zynfe goet ghe-

A a z knaeut,
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knaeut , om ons tegen de quade Lucht te behoeden1

By de fpijfe en rnach menfe niêc *met al te groot

menighte doen , mits datfe de felve , wel eenei

goeden reuck doen hebben , maer eenen bittere

fmaeck £even ende den buyck ai te hard maken
3DeJèötett JlBuffaten ende Jpoelpe waffen m<

verre van de Molucfcbeeylanden , m Banda, oocl

in de eyianden van lavas ende Sunda aen boomej
onfe Peere-boomen niet ongelijck. Sy zijn m<
drie-derley baften bedeckt , den buytenften is gh
lijck den bolfter van onfe pcker-noten, als def

rijp wert, foo fpout fy haer open, ende dan fiet me
een dunne fchorfe oftebaft gelijck een netken,

is de Foelye *c welck om de vrucht gaet , te weten
de Note. Defe Noten zijn warm ende droogh
laetften van den tweede graed, ende ivat ftoppenc

ende t'famen-treckende. Van gelijcken aert is

Foelye oock. Defe nosen verftercken ende ve

warmen de koude Maegh,ende maken dat de fel

de koft beter kan verteren. Doen kortelijck mee
al 't felve, dat van de Nagelen gefeytis. Dan
Foelye is in haer werckinge noch veel fijnder

5 en

meer door-dringende.

f&eper is vierderley, te weten, fwarte, witi

lange, ende canarijn. De fwarteisde gemeenft
ende die wy inde keucken gebruycken. Waft me»

in de kuft ende op't lant van Malabar, de blader

van den boom zijn de Oraengie- bladeren gelijc

de vrucht waft in trolgens gelijck de Aelbefien.

Peper is heet ende droogh in den derden gra

ofte in't beginfel van den vierden. Dient daerc

beft de oude koude luyden, infonderheyt in koi
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landen , ende in koude tijden des jaers:ende vverE

alder-bequaemft gedaen in koude ende vochtige

j fpijfen, doch nietheel kleyn geftooten,maer alleen

i
wat geknutft zynde : en dan is fy bequaem om een

koude ende vochte Maegh te verwarmen, ende te

t
verftercké , ende alle flijmerachtigheyt op te droo-

i
gen. Dan de Peper en dient niet te veel ofte te die-

1 wils gebruyekt > en infonderheyt klevn geftooten,,

5 want dan verhit hy lichtelijcker 'de Lever. Voor
t
leete menfehen, en in heet weder is hy fchadelijck.

:( 5©e 45eflfltfêt vvaft meeft door geheel Indien,

q flan de befte komt mede uyt Malabar. Sy vvaft ge-

(
ijck water-lies, ende de wortel, vvelckenonfen

m
jengber is, ^elijckt mede den wortel van water-
ies. De Gengber is heet ende verdroogende in den
!erdengraed,ende doet al dat Peper vermach, doch
vat traegclijcker , mits datfe grover van ftoffc is

fan Peper , ende altijdt eenige onverwinnelijcke
ochtigheyt behout,door de welckefy loo lichte-

jek vermeluwet, ende van de wormen geftekea

ivort; dan de warmte blijft haer vaftelijck by:
paer de grove oft raeuwe vochtigheyt is als de
?ne die men inde lange Peper vint. In voegen dat

g p warmte, die van Gengber komt, lanckfamer
pinnende oock langer duert; daerom is Gengber
t^quaem om de koude lidtmaten te verwarmen

,

^ iide niet om het Lichaem haeft ende heel warm te

jij
|aken, gelijckv vitte ende fwarte Peper doen. Sy

^ i

rwarmt ende verfterekt een koude Maegh, doet

, l'el verteren, endeappetijtkrijgen. Is nut om by

^ pude , ende vochtige fpijfe gedaen te werden,

tb
35$ ^flfftKIcn is wat t'famen-trcckende van

A a 3 krach-
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krachten : maer de verwarmende kracht, gaet daei

in alle de ander te boven ; foo da* fyn ganfche we-
fen ende eygenfchap fulcxis,dat hy inden tweeden
graed verwarmt, ende in den eerften verdrooght

;

ende daerom heeft hy eenige kracht om te verdou-

wen , ende te verteren , daer toe helpende de mate-

lijcke t'famen-tteckinge, die daer in bevondë wert,

gelijck Galeniês bctuyght. Hy vvertinalleLanderj

veel gebruyckt by alderhande fpijfe ( infonderheyi

die fwaer van aert zijgende dick bloet maken ) niei

alleenom fynen goeden reuck ende fmaeck : maei

oock om dat hy het herte verquickt, en de fwaertt

van de fpijfe vermindert , ende boven dien alle ghe-

rechten in't aenfien lieffelijck maeckt:

EP1CVRVS apud Senecam Epifl;. cx,

iElianum, Stob. Laërt. & alios.

Habeamus aquam , huhe&mm polentam , Uvi ipji A
foclicimt contreverfim facimus.

Van
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Van den oorfpronck van het (lach-

ten der beeften y ende dat het Vleeich
de voedlaemfte fpijfe is.

Het X. Capittel.

TEnis (gelijck het fchtjnt) noch hden nietgeweten
Wanneer dat eerjl het vleefch by menfchê is gegeten*

Het kruyt
( gelijck men veel in oude boecken leeft

)

Dat is een langen tijt de befte koft geweeft

:

wort het vleefch gefocht tot nadeel vande heeflen%

Kn dat is aengenaem in alle blijdefeefien,

En nae de kunfte leert ,foo voetet alderbejl;

Maer Jtet dat ghy den bnyck niet al tefeer in rneft .

A a 4 Al-
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ALfco wijdtloopigh genoegh gehandelt is van

het Voedfel ofte Spijfe, de vvelcke van Aerd-
gewas genomen vvert, fooift nu tijten plaetfe, vol-

gens onfe verdeelinge hier voren geitelt\ ie fpreken
van de Dieren, die ofte door haer Lichaam , te we-
ten vleefch ofte vifch ons konnen voedé, ofte door
yet dat van de felve komhals eyeren, bioet, melck,
vvey, boter» kaes» bonigh, endefoo voorr.

Alle ander Dieren vervolgen door haren aerten

in-geven yande Nature maer-eenderley koft, ende
fchouvven alle ander. Die kruy dé ,

wonden, ofte

vruchten eten > houden haer van't vleefch; ende
die vleefch eten, laten het aerd-gevvas ftaen Maerj
de menlche treckt al tot lyn keel wat hy op d'Aer-
de,in de Zee, ende in de Lucht vinden kan, ende!

fulex doet hy noch op veelderley manieren toe-j

maken. Waerom Cryllus een van de ge feilen van!

ylyjfes, die van Circem een vereken verandert was,;

de oeeften fe«r prees by Tlutarchum, {
infyn Boeck,

Dat oock de beeften reden gebtuyeken) tegen iyné

Meefter die hem wederom in een menfeh vvoudc

doen veranderen , ende verhief de Nature der bee-

ften boven de menfehen: onder andere mede ver^

halende 't gene vvy nu gefeyt hebben , van de ver-

fcheydenheyt , vvulpsheyt» ende leckernije van d(

koft , die de menfehen gebruyeken , de vvelcke (oc

veel fieckten veroorfaeekt; daerde beeften lichte
\

fïmpele, ende eeilderhande fpijfe nemen. Wel i;

vvaer dat de groote verfcheydenheyt , en onmatig
heyc van de fpijfe , veel ongefontheyt by de men
fchen veroorfaeekt; maer dit vvert feer qualijcl

van fommige alleen hec vleefch te laft geley t , als o
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de Luydenin de eerfte Werelc dacrom alleen foo

lange leefde,om dat fy haer alleen mer Aerd-gewas
brhielpen, en Tonder bloetteftonen haren honger

veriadighden. Alfoo fpreeckt hier van Pythagoras,

die geen vleelch en at, by dé Poëet Ovidius is. Met»

Hier voormaels in den gulden ttjt

Doen was de mmfrb met kruyt verbltjt ,

Ofwel met ooftenfoet gewas ,

Dat ytmant van de hoornen las
;

Maer memant vvajjer foo vtrwoet.

Dat hy vt* maeck mm in bet blott.

Want eerft Iangh daer na, en in deijfereeeuwe,

gelijck de Boeien (preken, hebben de menfehen
defe matigheyt overtreden , ende de Dieren om te

eten geflachret.

Al hoe-wel defe dingen in de fabulen gewickelt

zijn , nochtans znnfe uy t de fontey ne der waerhey t

^eput. Want op de plaets van het boeck der Schep-
pinge aenhet eerfte Capittel , het 29* vers, alwaer

~od tegen onle eerfte Ouders feyt; Süt daer ick bebbe

'i lieden gegeven aüerley kruyt dat hem befadet op der gan-

\cher aetden , ende aüerley vruchtbare hoornen , ende hoornen

khe hen befaden, tot uwer ende aller gedierUn fpyfe : tinde

loc »p het 3 . vers van't 9. Cap. alwaer hy tot Noe defe

tei 1
voorden fpreeckt : ^Alwat hem roert ende Ueft> dat

felii \t uwefpijfe, als het groen kruyt , hebbe ick n lieden gege-

latig en> diiputcren de Theologanten ofte ïndenitaec

men- eronnoofeiheyt het vleefch-eten by de menfehen
alijdiebruyckelijckfoude geweeft zijn ; en of het voor

also |s Sont-vloet geoorloft was te eren.

4 A a 5 Wat
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Wat het eerfte aengaet , vele feggen , dat vvy in

den ftaet der onnoolèlheyt niet anders dan kruydé
ende boom-vruchten gegeten foudé hebben. Maer
in de ander queftie en komé fy niet over een* Want
fommige ( Lyranus, Carthuflanus , toflatm in u
Genes. ) meenen dat het vleefch eten voorde Sont-
vloet ongeoorloft , ende ongebruyckelijck isghe-

weeft. En van defe opinie zyn onder de Oudt-
vaders

(
Tertuüian. epifi. de cibis Iudaidt ; en Hieronym*

i* ad. lovirticmum.) Andere (Caietanus com. 1114»

Genes. Vatabl. in 9. Gen. 9. Dominic. Soto. 5. de
juftir. & jure. Franc* de Vittorxa rc'ecl. de Tempé,
rantia.

)
zyn van heel contrarie ghevoelen, ende

meenen dat het oock op die tijt geoorlooft en ghe-

bruyckeüjck is geweeft vleefch te eten, fcenige den
middel- wegh in-gaende, feggé,dat ftel hetMeefch-

eten voor de Sont-vloet niet verboden en was,
maer dat even- wel de devotige luyden geen vleefch

en nuttighden, om dat God, doen hy den menfche
de fpijfe toe-voeghde, alleen gewach maeckte van
Aerd-vruchten.

Soo dat nae het gevoelen van vele Wijfen in de

Godheyt.hct vry vleefch-eten eerft begonné heeft,

na dat God tegen Noë feyde : *Al wat hem roert

ende leeft , dat fy ttvve fpijfe* Het vvelck uy t verfchey-
\

de Rabbinen met verfcheyde redenen beveftight

vvert van Manaffeh Ben Iftael ,
geleerde Iode tot

j

Amfteldam , in de 10. queftie op Genejïs.

Pcrphyrius , die tegen het vleefch-eten veel in't

Griecx gefchrevé heeft, vertelt in fyn vierde Boeck,
dat in Phcsnicia ende Cypers eerft de manier plagh te

vvefen niet dat leven ontfangen hadde de Goden
op-
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op tc offeren : dan dat fulcx aüencxkens af-quam %

ende het vee begoft geoffert te werden
f doch datfe

'c felve heel door het vier lieten verteren. Maer dat

ten tijde dat Pygwalion regeerde een ftuck van dc

offerhande op de aerde viel, het welck de Prieftet

met baeft op-nemende om weder op den autaer te

leggen, ende fyn verbrande vingeren juyft inde
nïont ftekende , om de fmerte te verfachten , ende
hy proevende de fmakelijckheyt van 'tvleefch , en
oock op den reuck verleckeit zijnde, niet alleen

vleefch gegeten , maer fyn huys-vrou oock te eten

gegeven heeft , het welck Pygmalion vernemende,
h*eftfebeyde van een fteen-khpdoen worpen. Dan
al vvaer het dat Pygmalion defe nieuwe leckernije

met alle macht focht te beletten, ende de vleefch-

eters met groóte tormenten dede ftraffen,dat even-
wel de menfché eens de lieffelickheyt van't vleefch

gefmaeckt hebbende,fy door geenderhande ftraffe,

tothaereerftefoberheyt konden gebracht werden.
Het fy daer mede hoe het wil: indien vvy wel

over-wegen de authoriteyt van de alder-oudtfte

fchrijvers, foo fullen wy bevinden datter infonder-

heyttwee oorfaken zijn, die demenfehen gebracht
hebben tot het dooden van de Dieren. De noot.
fakelijckheyt om haer felven te befchermen , alfoo

fy vreefdé dat het getal van de beeften haer ïneefter

foude werdenr ende deGodvruchtigheyt , door de
welcke fy eerft de eerfte vruchten , ende daer na de
:erft-geborene van het vee de Goden op-offerden.

En hier van heeft het {lachten van de beeften fynen
x>rfpronck genomen, ende alfoo, gelijck gefeyt

s,mede het vleefch-eten. Het welck daer oock
uyt
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uytblijckt, dat fy niet een beeft voor haer eygen
gebruvck en (lachten , ofte fy offerden de Goden
daer eerft een portie van : en die fulcx niet en dede,
werdé voor Godloos gehouden , als een die van on-
geoffert vleefch gegeté hadde. Waer van het Grieo
fche fpreeck-woort komt, a&VTCb legd HöLTt&-tet.

Ende alle dieren diefe tot fpijfe (lachten,noemdenfe

hgeÏMj gelijck feer wel aen-gewefen is by dé hoog-

geleerden Cafaubonop Athen. /. Animad. //.

Om nu wederom te keeren tot ons vorige pro-

pooft; al iftdatde gulfigheyt der menfehen licha-

men veel fchade ende ongcfontheyt aen-brenght,
foo en behoort evenwel het gebruyek van't vleefch

daerom niet wech-genomen te werdeiu Want het

misbruyek kan oock de alder-befte', en nuttighftc*

dingen den menfehen onnut ende (chadelijck ma*
ken t die niemant even-wel daerom oordeelt dat

ganfeh uyt alle gebruyek behooren gefloten te wer-
den. Vorders wat het Vleefch belanght, indien het

wel , ende nae behooren genut wert, foo fal men
niet lichtelijck'yet vinden, waer uyt het Lichaem
meerder ende beter voedfel trecken kan. Want fal

de fpijfe ons goet voedfel geven , foo moetfe ons

geiijck zy n foo in de maet van haer fubftantie ofte

geiraltenis , als oock in de matighey t van hare hoe-

danigheden. In de mate van haer geftaltenis heeft

het vleefch ongelijck meer ghelijckenis met des

menfehen Lichaem
(
als eenige ander fpijfe. Hier-

om wert het oock Hchteiijck iivonfe geftaltenis ver-

andert. Inde matigheyt van de hoedanigheden,

heeft het vleefch , bchalven dc gelijckheyt in de

eer*»
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eêrfte hoedanigheden van hitte, koude , vochtig-

heyt,endedrooghte , oock noch een ander ghe-

meenfchap met ons : want het heeft, doen het beeft:

leefde, een edelder forme ofte gedaentegehadt,als

yet anders dat wy eten : dien volgende oock een

gemarigheyt die onfe natueriijcke wernite gemeen-

der ende aengenamer is. Het felfde wert oock door
het bloet betuyght , de ftofFe ende materie van 't

vJeefch : wantuytde naderbeyt vandefe materie,

kan mede degelijckheyt van de gcmatigheyt bedo-
ren werden. Daer beneffens dewijl het van den aert

van de fpijfe is, datfe warm ende droogh is , endé
op den honger accordeert , die een appetijt is van
warme ende drooge dingen, foo heeft het vieefch

veel meer de over-een-ftemminge van defe hoe-
danigheden , als vifch ofce moes-kruyt.

Dewijl dan het Vieefch van hoedanigheyt warm
is, ende tuffchen de vochtigheyt ende drooghtege-
matight ten aenfïen van ons» en van andere,dingen,

diewy gemeenlijcketen, foo wert het om deghe-
lijckheyt van fyn voedfel lichtelijck in goet bloet

verandert. Want hoe datter meer gelijckheyt is

tuflché het voedfel , ende't gene dat gevoedst wert,

en minder ftrijdt, hoe dat de Maegh oock minder
werck heeft om 't felfde te verteren, de voedinge
beter toe-gaet, ende minder overfchot vergadert

wert.

Datter oock meerder voedfel in't vieefch is , als

in yet anders, blijckt oock hier uyt, dat de gene die

vieefch gegeten hebben , foo haeft geen honger en
krijgen , als die van vifch ofte kruyt verfadigt zyn.
Want alfoo het vafter felf-ftendigheyt, meerder

warm-
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warmte, ende luchtige vette vochtigheyt heeft,

foo kan het'tgene dat vervlogen is vafter herftellen
vmetyet anders in de plaets, dat wat langer ftede

hout , waer door de leden haer fterekte langh be-

houden , ende vermeerderen.

Daerom zynfe Teer bedrogé diedaer meenen dat

de menfehen in voor-tijden foo öudt werden , om
dat fy haer onthielden van vleefch te eten, haer

alleen onderhoudende met 'tgene de Aerde gaf.

Wantaifooder inde Spijfe drie trappen geftelt wer-

den, deeerfte van de fterckfte ftoffe, de tweede van
de middelbare , de derde van de flapfte ; behalven

erweten , boonen, en 'tkoren-vverckin't beginfel

van de werclt noch onbekent, foo en brenght de
aerde niet voort van de fterckfte materie, oock feer

weynigh in de tweede , maer meeft al 't gene onder

het flapfte gherekent wert. Hier by is warachtigh

datdegroote Hippocrates feyt, dat flappefpij feeën

kort leven maeckt. Söo dat het lange leven van
d'eerfte tijden de fpijfe niet te wijten en is , maer
liever andiere dingen, die hier voren aen-gewefm
zyn.

Hipp. 6. Epid. 5. 20.

ImheciUes cibi brevem vitam praftant.

Van
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Van het onderfcheyt ende verkie-

finge van t Vleefch.

Het XI. Capitrel.

HEt vleefch dient met befcheyi en onderfcheyt gegeten*

En dit is wonder nut voor u te zijn geweten ;

Het is een groot verfchil waerfifh een dier onthotêt

Ofop een fchralen bergh
f ofin het groene wout •

En offet heeft verkeert ontrent de ólorre tandan\

Daer yder voelt de Son met heeteftralen branden
,

Dan offet in de kon geduerigh is gevoedt ,

En daer het inde fneefynvvooningh hebben moet •

En of het kruyden eet , ofanMrs harde baften %

Die maegb en ingewant geduerigh overlaften 9

En ofmen etnigh beeft ontrent den winterflacht 9

Van ofmen langer toeft , en tot de fomer wacht •

En ofhet in hetbofch fyn vryheyt heeft genoten ,

Dan ofhet in de koy plagh op te zyn gefloten •

Siet dit loopt op het vleefch. Moer leert dit voor het lefi:

Js 't jongh , en kort , en mals %foo is het aldir-beft.

HEt onderfchevt van 't Vleefch wel temaken
heeft ons Cribaftus met korte woorden geleert:

De kortigheytL* ende malsheyu^ feydt hy , zyn twee
teeckencn om het vleelch van alle dieren wel te

kennen; waer op lettende, foo meught ghy van
fulcken vleefch , daer ghy die twee teeckenen in

vint, vrijelick ubekomfte eten : daer ghy'geen van
bcyden in en vint , dat moet ghy laten ftaen: daer

een
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een van beyden maer in en is , daer meughtghy

,

allfer anders niet en is , wel afeten, maer met mede
verftdight werden. Maer defe aL gerneene weten-
fchap en is niet genoegh tot het gebruyek , 't welck
in elcke faeck befonder aen-gemerekt wert. Want
gelijckwelre recht ^Atiftoteles 6, Nicomach $

f ver-

maen^indien yemant weet dat lucht vleefch wel te i

verteeren, ende gefont is ; ende niet en weet wat
lucht is , die enTal de gefontheyt niet maken : maer
die falfe eer maken , die weet dat het vleefch vandei

vogeien^ucht ende gefont is. Op dat men daer van
te vafter foude oordeelen , foo lullen vvy het!

onderfcheyt wat nader uyt-leggen.

Voor eerft iffer verfchil tuffchen het vleefch der

vogelen ende vier-voetige dieren : daer nae oock
tuffchen 't gene dat wilt ofte gemeftis» Ende niet

alleen in 't gemeen van malkanderen , maer oock
tuffchen het vleefch van een ende'tfelfde dier, het;

welck mede verfcheelt na de jaren, het voer, het;

lant , den Hemel , de geftaltenis, ende de leden.
|

Het vleefch van de vier-voetige dieren is vaftei

• en fwaerder als het vlee'fch van vogelen ; en hoe heij

dier van beyde grooteris, hoe het ftereke voedfej

geefr. Daer beneffens is bet tamme meeften-deel

beter, als het wilde ; het welck weyniger,en fwaerj

moedigh bloet maeckt, Rbafes 3. ad Almanf ènd|

Jfaac de univerfaU dUüs cap. 13. Onfen Galenus j:A

iAlimjacult. rri lib.de at ten. di&t'i, feyt dat het vleefci

van de wilde dieren drooger is , als van de tamme'
om dat de tamme minder geoeffent werden , endj

gemeenlijck in vochtiger lucht leven: ende d'andil

veel loopen , door bergen ende boffchen haer veil

meyderj >
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rneyden, ende in open plaetfen haer onthouden*

Waer uyt gefchiet dac in een fborte van dieren , het

wilde ende tamme vleefch veel ver fcheeit.

Het befonder verfchilfullen wy beginnen vande

laren, de welcke in elck dier groot onderfchey t ma-*

ken. Want in al de gedachten der Dieren, is het

oude vleefch hart , droagb , ende Cwaer om te ver-

teren : het jongh geboren al te vochtigh , en vol

overtollige vuyligheyt ; 'tgene tuftchen beyden is t

ende noch fyn volkomen wafdomniet en heeft,

hout de middelmaet. Soo dat men defe rekeningh

moet maken , dat elck dier hoe het jonger ende fyn
geboorte nader is ; en dat de vochtigheyt allencx-

kens met de jaren vermindert wert, tot dat den Ou-
derdom een heele verdrooginge in-brenght. Elck
dier dan, 't welck te vochtigh is, behoort in de fleur

van fyn jaren gegeten te werdé; ende dat te droogh
is, voor dietijt. Dabrom heeft Galenus wel gefeyt,

flat het vleefch van Verekens in hetleft van haer
leven beft verteert wert van iuyden die op het beft

pan haer leven zijn , ende haer Lichaem veel oeffe-

lien : Maer dat voor andere bequaemft zijn de
"erekensdie noch groeven. Vordersghelijckde
erekens in de fleur van haer jaren, nut zijn voor
nge Iuyden die wel gedaen zijn: alfoo zijn oock

ie Offen, die cot fulcke jaren aoch niet ghekomen
jin zijn. Want een Os is van gematigheyt veel droo-

|er als een Verckcn: geiijekoock een manin't belt

an fyn leven drooger is als een kint. Al het onder-
|:heyt van de jaren ftaet tuflehen defe palen ^ waer

fjijnderofteover de verkiffinge van't vieeich nopen*
de gematigheyt niet en mach gefciueden.

B b Ten
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Ten tweeden maeckhet Voer geen kleynonder-

fcheyt. De dieren , de welcke teere ende eerft uyt-

fpruytende kruyden , ofte jonge loten van boomen

na haren genoegen eten ,
zijn vet ende wel gedaen

,

ende dien volgende bequaem ft om ons te voeden.

En ter contrarie die groote kruyden , ende al int

zaetftaendegeerneeten, die zijn meeftèn-deel be-

quaem om inde Somer , of't eerfte van den Herfft

zeflagen te werden. Het welck Hippocrates oock

aenvvijft op het eynde des vierden Boecx van de

maniere van leven inhaeftige fieckten , alwaer hy

feyt.dat het Geyten vleefch Somers het befte is,

ende in den Herfft het quaetfte. Alfoo ,
ghehjcl

Golems datuyt-leyt.in't eynde van de Lemen, ende

in de Somer de Geyten bequaem voedfel hebben,

aen de jonge loten ende malfe uyt-fpruytfelen vat;

de boomen , de welcke in den Heifft verharden, er

in hout veranderen. Ende in't tegendeel iey t hy ,
1

het vleefch van de Dieren die kruyteten ,
quaetu

de nae-Somer, om datfeniet meer groen gras*:

hebben. , . , .
,

Ten derden hebben wy'tonderfcheyt geftelt in

Lant , naer wekkers neut den aert van't voer treckt

Want fchraclende dor lant , en dat magere berge:

heeft, fal ander dieren uyt-leveren, als weehgeend

vette weyen, ende vruchtbare bolfchen . ^Artflom

feyr dat het vleefch van de vier-voetige dieren , di

in vochte, ende broeckachtige plaetfen weyden

erger is, als van de gcne.die in hooge plaetfen gaei

Hy fcytoockop een ander plaets, dat de dieren d

op bergen en klippen loopen , veel wilder zijn §j

die haerin't vlacke velt houden. Welcke verand.

ring
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iingh van manieren na de verfcheyde woon-plaetfe
oock in de menfehen in hec tweede deel aen-gewe»
fenis.

Voor 't vierde is den Hemel: die niet vveynigh
den aert van het voer, ende de Landouwe en ver-

andert. Ende al-hoe-wel defe drie foo aen malkan-
deren vaft zijn, datfc alle te famen maer een onder-
fcheytfehijneri te maken: foo brenght even-wel
elck den Lichame wat befonders by , 't welck in de
eervaringe lichter te bemereké is» als te befchrijven.

Want dat veel dingen in eenige Landen niet waflen

én willen, datfömmige opdeeenplaetsweeldiger

waden , als opd'ander, wat oorfaeckiffer anders te

vinden, als in de Lucht , ende geftaltenifle des He-
mels ? Dat by ons de Vrieflche Offen grooter als

Jmdere zijn ., kan men op geen ander oorfaeck leg-

jen : dewelcke oock by den Poëet liêvenaüs aen-

;emerckt is in de Spaenfche fchapen, die hy met
lefe verffen prijft. Sat. 10.

Daer is en edelgras volgeut$ en wonder foet ,

Dat in de Spaenfche kuft de jongefchapen voet ,

Daer is eenfoete lucht , en wonder klare beken ,

Die uyt een hoogen bergh ofvan de rotfen leken •

Al dienftigb voor het vee : maer dat ick hoogeréchi

Daer is in datgevvefi een onbekende kracht ,

Eenftü en vreemt geheym als uyt de lucht gefegen ,

Daer niemant recht en weet waer in het is gelegen

Siet daer uyt heeft hetfchaep hier vry al beter keefij

sAls elders daer men eet van dit onnoofel beefi •

Ten vijfde, de Gefialtenis : Want een vleefch is

tijt beter ende meer voedende vet als mager. Al-

B b % hoe-
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hoe-wel dat hier oock maet moet gehoudé werden;!

want Platina heeft fècr wel, ende na de konfte der

Medicijns gefchreven, dat het befte vieefch is, het

welcke niet al te' vet, ofte al te mager en is, Alfoo|

de groote vetrigheyt den appetijt ende luft om tc|

eten bederft, het verteren ontroert, ende de Maegfi

Jos maeckt. Hierom , feydt hy , fal men van hec

vetfte vieefch het magerfte, ende van't gene dat

heel mager is het vetfte eten.

Hier toe behoort het Lubben 9 *t welck wondere
kracht heeft,om de gematigheyt ende de ge(|alteni$

te veranderen. Want het vieefch van de gelubde;

dieren krijght ganfeh een anderen fmaeck en reuck,

ende is derhalven niet alleen aen-genamer , als van

de ongelubde , vvelckers vieefch eeri fware ende

ftereke fchérpigheyt van hem geeft,maer oock veel

gefonder, gelijck Galenus betuyght. MartmU i^j

Vt cito tefiiculos petacuta fake fecaret,

Teter ut immmda carnti ahirtt odor.

Dit lubben is al een oude vvreetheyt , om fyë

leckerheyts wille de nature felve fpo fmadelijcl Hfi

ongelijck aeii te döeti. En ten i&niet by de manna ej

kens alleen gebleven , maer oock tot de wijfkeiMtei

gekomen
,
gelijck by xAriftoteles $. de Hift. anim. Sé 1 to

ende Columeüa 7. dererufi.?. tefienis , welcke liC

vieefch daerom oock foeter en aengenamer Galem

feyt te wefen, als van andere vvijfkens. Ende nt

is dat by ons oock gevonden,om aen de hoenderei

in*t werek te ftellen, die dacr door feer vet werden
Ten feften de Leden. Want elck deel van een die

is verfcheyden in voedfel , ten aenfien van't geheel

Uchaem. D

(WC

Ml

J

ui.

an.



GESONTHEYT.
3 89

Deuytterfte deden, als ©0eten/&mtpt/#oieil/
Stijn taey ende hare te verdouwen , ende geven wey-
nigh voedfel. De voeten zijn even-wel beter als
de fnuyt, de fnuyt als de ooren , die g'emeenliick
met als craeck-beenen ende vel zijn.
De QartiUgo ofte C?f)erB-&eêlie!1 van vol-wafTe

dieren, en konnen geerifïns verteertwerden: maer
van de gene die nochin de groey zyn, indienfe inde
mont wel geknacuc , ende in de maegh wel verteert
werden, foo gevenfe den Lichame voedfel , maer
"veynieh.

De «SToilge is aengenaem van fmaeck r licht te
etteren, dan geeft weynigh voedfel.
De Meteil zijn malfch en lieffelijck : deliefFe-

jekfte, die ontrent de.mammen vol melck zijn
geven voedfel het vleefch gehjek , indienfe wei

erteertjvverden. Anderwnakeri fy raeuwe « ende
lijmerachtige vochtigheyt.
De gieren werden gehoyden van qüaet fap, hartm te verteren

,
ende met de hoedanigheden van't

Hf? a r
r doormoe

<; loopen , wat befmet, heceJckde fmaeck oock foude uyt-wijfen, nae hecggen van lAnJloteU*, ende ^AëtJus. Dan ick, diefe
«rne ende daerom veel ete, hebfulcken fmaeck
>yt konnen proeven, ende kan oockniet fien,
(ooleeen vaft ende door veel kleyne aderkens
-1 gevoeder vJeefch hebben , waerom datfe niet

'Sf ^
t

i^
e
L
VOedf

1
1 foudémogê gerekent werde,

«erflefletl walgen in de maegh, maken kout
de flijmerigh voedfel. Even-wel de Hernenen
ii de vogelen lucht ghebraden ende met zouten
?er, om de vochtigheyt te matigen

, gegeten, en
B b i wer»
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werden niet mifprefen. Daer van feyt een Poëet

:

Eet d'oogen van een vur-voet dier,

Gebraden oen een luchtig 1
> vier :

IsAaer vande vogels eet het breyn ,

Dat is u dienftigh, foo ick meyn ;

Doch op dat het gefonder zy »

Soo doeter zotst en peper by .

Endein't algemeen, die geerne Herffenen eet

fal daer by doen peper, orego > oft diergelijcke, die

hare taeye flijmerigheyt, ende kouwigheyt konne
verbeteré, hebbende een door-dringende ende ver

Warmende kracht. Anders zijnfe onnut tot voedfel.

f&tt jBOjttïJ in de beenen , is warmer , vetter

,

lieftehjckcr als de Herffenen. Wat veel gegetê doet

het walgen , gelijck de Herffenen: Tiet 'geeft even
wet meer voedfel, als't wel verteert wert.

<©eiiÏ00ten van vier-voetige dieren zijn h

om te verteren, ende van quade gijl, om eenig

fenijnige ftattck die fy ofte door het maken van
aaet, ofte door haer eygen voedfel bekomen heb
ben. Maer de Klooten van de jonge dieren , di<

noch niet gefpeek en hebben, zyn daer vry af, endt

derhalven beter»

Dan dealder-befte zyn de ^am-BIüDtett/ in

fonderheyt de gemefte , die goet ende lieffelijcli

voedfel géven. Siet Silvau Centrovers* él.

^et %ttt is hart van vleefch , ende met vel

vefelen door-weeft : geeft wel veel,ende geen quac

voedfel , als het wel verteert wert, dan is fwaerod
te verteren.

«©« ILttitt is mede niet licht te verteren , ga<
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langhfaem nae beneden, endemaeckt grof bloet.

Men placht hier voormaels veel te houden van de

Lever van een Vereken, dat mee Vijgen gemeft

was ; als oock van Ganfen-lever § waer van wy hier

na fullen fpreken. Cardanm prijft onder alle koft

de Lever van de Vogelen, fommige oordeelé voor

de befte de Lever van een Hoen ,een Gans , ende

End. Bapt. Fiera geeft dit oordeel

:

%

Colla jecurque caltnt , fed colt* flumtibus bument:

Galiitta, anfer %
anas , moUius hepar Inbenu.

|

5De Jfêllüt is van quaet ende fwaermoedigh fap,

oock on-aengenaem van fmaeck , als hebbende
pcnige wrangtghevt.
Van de jTöaejjfj fpreeckt Gxknw aldus : De

Maegh wert meerm fpijfe geprelèn als de Darmen,
infonderheyt van gemefte Hoenderen , ende noch
neer van Ganfen : want fy is lieffelijck , even-wel

Jick en hart , ende derhalven fwaerom te verteren»

maer diefc verteren geeftfe veel voedfel.

<©C Horige is foo veel lichter om te verteren

»

ils haer geitaltenis yelder is. Sy geeft weynigh t

mde koudachtigh voedfel.

Wat belanght het ander tngewant, buyten de
ferekens-darmen , is de reft niet byfonders.

|

Ende aldus het onderfchey t van de leden acnge-

yefen zijnde , fal ick dit Capütel eyndigen , als ick

jerft gefey t fal hebben datter in*t vleefch fclver ver-

pheydenheyt gevonden wert , want anders ilt aen-

en hals , aen de fchouderen , ^en de heup , aen de
ïnden , ende andere deelen , hier maUIer, dacr

(

arder, ende foo voort. Ende in't gemeen wert hec

B b 4 vleefch
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vleefch dat aen'tbeen ftaet voor het lieffelijdcfte

gehouden : waer van ons i'preeck-woort komt, Het

Vleefch , dat aen 't beenftaet , is foet : het welck al van

oudis herkomt, waï\t\Athemus verhaelt dit verf-

ken» uyt een oudt Poëet:

To Trfog öV£V (patri K^Bctg ëtvcu yXvnv*

lAdbtrens offi eft dulcior , m a)unt % taro.

*\^» C^t

Van het Vleefch der tamme Vier

voetige Eieren.

Het XII. CapitteL

KOmt leert hier % Hoüants volckrwaeromdataen de T$+

Het eten van het fvvtjn door Mojen is verboden (d

En hoe het dunt genut , en hoe nae rechten eyfch

hien cygent aen den mont het machtigh cffen-vleyfchk

leert wijders dat het halfis dienfligh om te/lachten
y

En dat geen wijfe koek het fchaep en moet verachten t

Geer/ boekje van geitjek terwijl hèt heesje fuyght ,

Tin nae de geyte-melck , m nae den elder buyght .

Hen hamel van eenjaer wilt dien oock niet verfmaden*

hy kan met nutte fpijs een holle maegh verfaden

:

Maer wat het lam beianght
f
het dient te zyn gefpaeri

En tot een ander ijjt en meerder nut bevvaert*

Urn
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ÏMaer pet '* onnonfel dier en kan het niet verwerven ,

Het moet cock voor dt mtnlch (gelijck fyn moeder) (itrven\

O wreetheyt van het vulck ! mat gaet de meifch'e asn

Een dier dat nkmantlet , een fchapje doot te/laen ?

lAy dunckt, hei heeft bvfchijt etnfwijn te laten dooden t

ÏLn op fyn vetten tu^ h een gragen mont te nooAen
;

Het is een gulfigb betfttn <ïat met geen en heeft

Ter-wijlen dat het wroet , en hnr op aerden leeft.

Maer "t is eenfelfaem mrek wn lam of :cl acp teflachten\

Die geven ons de vrucht van hare ruyge vachten ,

Die geven ons haer melck , en daet ityt goeden kaes ,

En dat is aen den mrnfch een nut en voedfaem aes .

ÏAaer des al niet te min fthoon (y ons fthatüngh geven t

Sy mogen even-wel by ons niet b
!

tjven leven
;

Onsbuyckis Jooeen wolf ons mont foo grooten watt

Dat hem geenjachten aert
y
geen dienjl te doen en baet*

DAtdeBeeften alder-eerft gedacht zijn tot de

oflerhande, ende dat daer van het vjeefch-eten

fyncn oorfpronck genomen heeft , is het ou.dt ghe-
jiroelen , hier voren verhack. Het gene dan > dat

filder-eerft tot d'offerhande gebruyekt is geweeir,

fchijnt waerTchijnelijck oock het eerüe voedfrl ge-

geven te Iv bben : en lulex wort van de treffelijckfte

mteuren het Swijn toe-gefchreven. Het vvelclc

loebtans voor de Heydenen verftaen moet wor-
ien; want anders in't algemeen genomen , (oude
iet vallch zyn. AHoo de H. Schrifture ons leert»

lat de eertte offerhande van Schapen gheweeft is #

Want van %Abel wert gefeyt in't beginfel van het

j

ierde Capitte! van het Boeck derScheppinge, dat

Abel een Schaep-herder was» ende dat hy de eerfte-

|

B b 5 lingen
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lingcnfynerfchapendenHeereoffer.de. Waeruyt

|

blijckt dat bet Schaep alder-eerft geoffert is.

Het welck apder fchrijvers, dien Gods vvoort

onbekent was , van de Swijnen ghefeyt hebben,

Varro in het tweede Boeck van fyn Lant-bouwinge
op het 4. Capittel,ende hem volgende %Athemu$ in 1

fyn 9. Boeck hebben fulcx uyt den oorfpronck van
de Griecxe benaminge, als oock uyt de alder-outfte I

offerhande van de Godinne Griende atidcxe oude I

Ceremoniën foecken te bewijfen. Daer van feydc
J

Ovidius 1. Faft.

Prima Ceresavtd* gxvifteft fanguine porca 9

VltA fuas merita uiie nocenth ofes.

Maer'tfchijnt wel dat de Natuer de Swijnen,1

gefchapen heeft,om den Slager op-geoffert te wer-i

den : alfoo fy tot het gemeen gebruyck van het le-

ven, niet anders als haer vleefch toe-brengen etij

konnen. Gelijck oock Plato de Comedie-fchrijverj

fchrijft , dat men geen vier-voetige dieren en be.'

hoort té (lachten , als de fwijnen : want , feydt hy
haer vleefch is lieffehjck , ende wy en hebben van!

haer niet anders , als borfteien , (lick , ende geknord

Daer en is geen dier vuylder, plomper , en botter,

foo dat de Philofooph ( Chryfippm feyde , CU. z. de!

nat. Deot. V*rrot
Plin. &c. ) dat de Nature het eed

Ziel gegeven hadde in plaetle van zout , op dat hej

niet en foudc bederven* Wertdaerom onder dt|

onreyne dieren gerekent , die noch geoffert, noctj

gegeten mochten werden, ende derhalve het Iood«|

fche volck by Godt verboden Levitici mi. end<

Deuteron* /y. Waer van nochtans andere khrij ver

j

an
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andere redenen verkiert hebben. BydenPhilo-
fooph Plutarchum in fyn vijfde tafel-vrage van'c

vierde Boeck wil Cattijlratus de Gaften doen geloo-

ven , dat de; loden haer van't verckens-vleefch ont-

hielden om der eeren wil , om dat fy het Swijn als

den leer-mecfter van het zaeyen , ende ploegen,

de aerde met den muyl om-vroetende, in waerden

hielden. Hier op fchijnt de Poëet luvenalis gefien

te hebben

:

luddus Iket, & foYcinum numtn adore$.

Maer Lampias feyde , dat fy fulcx na-üeten

,

( in welck gevoelen Tacitus mede fteeckt in't vijfde

Boeck vanfynHiftone) uyt vreefe van de laferije

ende mclaetsheyt, diefc feer onderworpen waren

;

gelijck oock de Verekens tyn, die lichtelijckgor-

tigh worden , ende de melaetsheyt veroorfaken:

het welck oock doen kan , nae vele fchrijven, hec
veel eten van goet Ipeck. Andere zyn van meenin-
ge , dat de loden het Verckens-vleefch verftooten

hebben , om dat het beeft niet alleen geftadigh in

(lick ende modder ley t en vroet , maer oock dat hec

foo vraetigh is , dat het alder-hande vuyligheyt eet,

snde 'tvuylfte water met fmaeck drinckt,endé
iaervan vet vvert. Het welck de Poëet Homerus
\>ock aenwi)ft met defe woorden

;

fiiXav viïag

nigram aquam
Bibentes

, qmfuibm augetflonnttm finguedimm.

CU*
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Clement van Alexandrien 7. Strom* fchrijft dat de

j

loden geen Verckens-vleefch en gebruyckten, om
dat het Vereken fooquaden beeft is ,dathet meeft I

van allen, de vruchten uyt-roeyt ende verderft; I

{ Oviditis Met.

* & prima putatut

Hqflia fus meruijfe mori t quia feminA pando

Eruerit roftro^fpémque interceperit mni»
)

ende wederleyt alfoo de gene , die feyden* dat de.

loden de Verekens in lilleken eer Kielden , om dat

het met het wroeten met fyn muyl in d'aerdc , den
menfehedekonft vaat ploegen foüde aen-gevve-

fen hebben.

Sommige meenen dat God de loden heeft willen i

te kennen geven , dat de menfeh die na Godes Wet
fyn leven wil aen~ftellen,hem van leckernij, wraet-

heyt , en alle gulfigheyt, daer het Verckens-vleefch
|

veel ftoftoegeven kan, behoort te mijden. Want
>;

gelijck Cicero feyt,daer en is ineenSwijnniet,als|

om te eten : ende wert derhalven gefteit als een

|

teecken ende beek van een beeftige gulfigheyt.

Wy fullen niet langer wefen in't verhalen van I)

ander redenen,die de menfché op de baen brengen,
jj

vvaerom dat God de loden het Verckens-vleefcbtl

verboden heeft : maer komen tot het gene hiel»

moet verhandelt werden : te weten ofhet ons ghe-
foht gegeten is , ende wat voor voedfel het den
Lichame geeft.

De oudeRomeyneneerfc dertel waren hielden

woader veel van het Speek , (
gelijck noch hedenf-

daeghs fommige volckeren , die de gulfigheyt niet

be-
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bedorven heeft) ende aten dat op feeft-dagen , jae

het was haer taert op de geboort-dagen van haer

vrienden. Ghclijck de Poëet luvemlh betuyght

Satyr. //•

Ah yemant fyn geboortem-dagh ,

Ofander feeft te vieren plagh ,

Dan vvajfet dat hy ffeek en ham
Wtfyn beroocktefchoor^fteen nam 9

Enfettet vooreen lieven vrient,

En die hiehjigh dan wel gedimt.

Vele volgende hare leer-meefter Galtmmfat een

dapper fpeck-eter geweeft is , fteüen het Verckens-

vleefch boven alle ander vleefch , ende feggen dat

het al de conditiën van een goet voedfel heeft. Dat
het in de eerfte hoedanigheden van hitte, koude,
vochtigheyt,ende drooghte gematightis , ofte een

weynigh treckt na de warmte ende vochtighey t met
onfe nature over-een-komende : dat het goede,
yele,ende langh tegen-houdende gijl heeft, ende
licht te verteren is* Ende feggen derhal ven dat het

ai piet alleen onder de vier-voetige dieren,maer oock
Dnder alle vleefch de kroon fpant. Indien wy even-

Iwel alle de conditiën, die in recht goet voedfel ver-

byfcht werden , te weten dat het gematight van aert

jcy, licht verteert wert , goet voedfel geeft , ende

iiiet

lichtelijck quade ofte vreemde hoedanigheden
n en voert, ende weynigh vuyligheyt over laet

bhieten ; indien wy , fegh ick, alle defe conditiën

n het Verekens-vleefch willen onderfoecken , wy
iillenfe daer fiaeulijcx in vinden, ende wy fullen

, het
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het felfde de kroon bové alle vleefch niet lichtelijck

toe-ftaen. Fnde ten is niet fonder oorfaeck,dac

lulius Ctfar Scaliger in het beginfel van fyn uyt-

Isggingcn op lAtsftcteles van de Planten > fulcke

genees-meefters van malligheyt befchuldight, die
I

het Speek boven de Patrijfen prefèn. Want al ifl:

miflehiendat het Verckens-vleefch het Menfchen-

vleefch van fmaeckfeer gelijck is, daer uyt blije-

1

kende, dat fommige dat in een quade herberge

voor-gefet zynde daer afaten Tonder in reuck ofte

fmaeck eenigh onderfcheyt te konnen maken , als;;

Galenus getuyght j. de Jilimê facult. 2. ende p. dé

SimpL med.fac. ij. ghelijck hier over eenige jaren!

een Paftey-backer van Heufden geraebraeckt is

»

die mede van dees vervloeckte konft was : fodij

moet men even-wel, gelijck Cardanus feer wel feytt
|

in fpij fe meer lette op de fubftantie ofte geftaltenis *

als op den fmaeck. Ende vvelcke , ende hoedanige;

fpij fe voor goet gehouden moet werden, betoontj

de cervarentheytalder-bcft: ende dat is het befte

voedfel , dat vvy voelen dat onfe lichamen beft

voedet. Indien wy dan met de eervarentheyt te|

rade gaen , foo blijekt datter ander vleefch is, hetj

welck een yegelijck fonder moeyelijckheyt ofte!

hinder ghebruyeken mach
>
ende lichter verteren

ende beter voedfel uyttrecken kan, als vanVerc*

kens-vleefch. Ende al ifl fchoondat het Verckens-

vleefch fterek ende vaft voedfel geeft , ende daeronb

de jonge ftereke ,ghefonde luyden , die ghefonderl 0

arbeyt doen , als huyfluyden
,
gravers , maeyers

ende diergelijeke arbeyders een goec voedfel is : foei c

f

en is het even-wel alle menfchen niet bequaem : ef

!
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de eervarentheyt leert ons. dat de gequetfte,fchorf-

re , ende die ander feeren ofie leemten hebben , veel

ander vleefch fonder eenigh hinder mogen eten,

ende van het verckens-vlecfch groote fchade lij dé.

Want het heeft vele overtóllige vochtigheyt, her

geeft een groven ende flijmerigen gijl , ende die het

veel eten
,
vergaren veel vuyligheyt ( ten fy , datfc

de felfde door harden arbeyt verdrijven) waer door
lichtelijck eenige verftoppinge in de Lever, ende
graveel inde Nieren veroorfaeckc wert. Daer noch

y komt dat het verekens-vleefch gcmeenlijck uyt-

er-maten vet is, 't welck de Maegh los maeckt,

en appetijt doet over gaen, walginge aen-brenght,

n lichtelijck galachtige vochtigheyt doet groeyen.

n dat het ftij ver ende vafter voedfel geeft, als an-

ier vleefch : is fyn groote taeyicheyt meer te wijté,

Is dat het met het mcnfchen-vleefch meer gelijck-

ïeyt foude hebben,dan Weren ofte Kalfs-vleefch.

Derhalven al ift dat vvy toeftaen dat het Verckens-
leefchbequamekoftis, voor de gene die fwaren
rbeyt doen : foo is even-wel voor degene die haer

ïatigh oefFenen het Weren-vleefch , om nu van
loenderen, Patrijlen, Phafanen, endediergelijcke

oftelijck vleefch niet te feggen, veel bequamer,
ide kan beter verteert werden , ende geeft oock
ngelijck beter voedfel» als het Verckens-vlecfch .*

et welck voor den genen , die heel ftil zyn , ende
ier lichaem niet en oeffenen, al te fwaren, ende
ngefondenkoft is.

Het dient wel dat vvy in dit Verckens-vleefch
n weynigh onderfcheyt maken, foo na de jaren ,

s oock na de declen. Wat de jaren belanghr, ick

be-
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bevinde dat al van oudcs de biggen , ende fuygende

vercxkens voor feer leckere {pij Ie gegeten zyn> etx

dat door verfcheyde plaetfen , die uyt diverfche

autheuren by-gebracht werden van lAthentm ia

fvn 9.
T>oeck. Ende C&lius Apititts % \h oock de Poëet

Morüstlis % die doorgaens veel m fyn verflen prijft

't gene op fynen cijtre Roomen voor leckerghere-

kent werde, ftelteen fuygent bigsken boven een vei

vereken. 14. Epigr.

Laiïe mero paflum pigrs, mlhi mttris (tlHmnum
\

Ponat % & JEioh de fut dives edat.

Endede Philofooph fythagorw , die van alletij.l

den gelooft werc , niet gegeten te hebben dat lever1

ontfangen hadde, plagh kleyne bigsken ende teert!

boexkens ie eten,foo het waer is dat Arifioxenus var}

hem gefchreven heeft bv ^AgeH. lib. cap. //.

Men vertelt van Henrickde achtfie Koningh vat;

Engelanr,dathy eenen (lechten Qiiulam tot groots

ftaet verhief om geen ander oorfaepk , als om da

hyhem een lecker gebraden fpeen-verckê voorgel

iethadde * welcke koft hem fonderlin^hfmaeckte.l

Even-wel zyn de J&Jjeett-tieWÖenjï veel enge,

fonder, als de vol-waden, om dat le veel vochtige!

zyn, ende derhal ven meerovertolhgheyt, en quadjl

vochtighey r m't lichaem verwecken. Het welck dj
vryers van Penelops wel wetende lieten de biggel
voorde boeren,enJe deden haervande vol-waffenl

endegemefteop-diffen
, gheüjckde Poëet Homenl

vertelt lliad. /s. I

1

Daerom feyt Gahnm feer wel, dat men de verc|l(

kens van middelbare ovédcrdom moet gebruyekerj
§

ene
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ende dat de fulckegoet bloet raakcn,*c welck Simeon

Sethi feydt verftaen te werden van een-jarige vere-

kens. Endegelijck de al te jonge biggen re flijme-

righ zyn , alfoo is oock het vleefch van al te oude

Swiinen te hart om te verteren , ende en maeckc

geen goet bloet.

Wat nu de deelen belangt , gelijck wy hier voren

verhaelt hebben , dat het magerfte vleefch ':. welck

by 'talderve.tfte ftaet,het befte is: foozyn de ï^&ltV

JTKU mede beter als het ^§>peciL Ende daer het

Speek onder Luyden van ioorte weynigh gheacht

is, daer werden even-wel de Hammen in groote

weerden gehouden. Sommige fettenfe in't eerfte

op de tafel , om den appetijt te verwecken : andere

't left om de vermoede Maegh te verquicken

,

nde dorft te maken. Hier toe werden meeft de
Weftfaelfe Hammen genomen, die al ten tijde van
de Romeynen vermaert zyn geweeft,gelijck uyt de

erffen van den Poëet Martialis blijekt. /?.Efigr.^é

Ctretana mihi fiet , vel mi/fa Ucebit

De Memfis , lauti de fetafirn vorent»

In Italien en Vranckrijck werden hedenfdaeghs
e Hammen van Ments meeft gtfocht , ende voor
oede en aengename Spijfe gegeten^ En voorwaer
e Hammen en zyn niet allen bevrijt vande groote
ochtighey t die in \ gefoden verfch Speek is , door
at ly vleefachtigh , ende foo vet niet en zyn , maer
gene datter noch foude wefen , wert door den
Doek verteert. Sulcx kan oock ten deeie doen het
>uten, ende fulck gefouten Verckens-vleefch is

oet voor arbeyders ende foldaten: ende wert daer-

C c om
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om hier voormaels onder de leger-koft gerekent,

ghelijck Spartiamn ende GaUhanm verhalen in'c

teven van de Keyfers. De Romeynen hebbé won-
der vejel cocketten van een Vereken gemaeckt, dan
alfoodienuniet in'tgebruyclczyn, foo en iftniet

vannoode daervan alhier veel af te fpreken. Een
fekeré gaft over maekijt zynde, (Livius, Plat. 8cc.

}

berifpte dé Waert dat hy al te veel cocketten op ge-

fethadde, ende was verwondert waer hy aen foo
veel verfcheyden vvildt-braet qiiam , kreegh tot

antwoort, dat het al tefamen van een tam Vereken
was, alleen in het toe-maken verfchelende. Soo
kan men nu mede noch op-fetten' Speek, Ham»
Saufijfen, &c.
De Swijnen , ghelijck ghefeyt is, en hebben niet

dat tot nut van de menfehen dient , als alleen haer

Vleefch. Maer de Offen , behalven 't gene de Koe
in haer leven geven kan, betoonen met de gedaente

van haer lichaem,datfetot wat anders geboren zyn,

alstotdeüachtinge. Want het fchijnt dat haren

hals tot het jock ghemaeckt is ; ende dat oock hare

krachten ende breete om de ploegh te trecken, ende
den menfche in de Lant-bouwery te helpen van de
iiature gegeven zyn, gelijck blijekt uyt Cicero z,de !

nat. Deor. Varra i. de re ruft. ende QdumdL voor I

in fyn ó.Boeck. Om dit groot voordcel dat mé van
de Offen en Koeyen treckt,pleegh het ongeoorlofcj

it zyn , jae voor een fchelm-ftuckgerekent te wer*j

den, Offen-vleefchteeten. Defe onnoofele barm-i

hertighey t wert van de Poëten den gulden tijt toe-j

gefchréven; die oock klagen, dat inde ijfere eeuwe!

defe goede gewoonte gebroken is,met defe verffen
:j



GESONTHEYT.
*A Is d' eeuw van t]fer nam begin »

Doen kreegh de menfeh een hardenfin\

Hy fmeed' een[weert met feilen geeft ,

En At den Os het trpüvvtbejft .

Noch heviger is de klachte van den Philofoopfi

Vyihagoras, de welcke aldus van den Poëet Ovidius

vei haelt wert. ij.Met,

W&ir heeft doch oyt een Os een boofe daet bedreven 9

Dat hem foo licht dó menfeh gaet brengen om het leven f

Hy is een neerftigh dier dat onfe landen ploeghê ,

Enftaeghfyn trouwen hals totfwart laften voeght*

De menfeh die is onweert te nutten vette granen ,

Die beeften moorden derfdie ons den acker banen;

Den Os heeft u gedient , en vry een lange wijl %

2sd$et hy voorfynenloon nu vallen door de bïftt

Hy heefteen kalen hals in umn dienft gekregen »

En kan oock even dat u herte niet bewegen t

Gewis t foo trouwen beeft en van foo goeden aert

Was nutte zyn verfchoontken weeft te zyngefpaerh

Hier te lande zyn de Offen van den arbeyt ver-

oft > macr werden alleen gehouden voorde keuc-

en , foo datter geen vleefch en i$, dat van alle

oorten van menfehen meer gegeten wert, alfoo

/an't felve een yegelijck tegé de winter fyn provifie

n de kuyp doet. Men fïet in den ouden Poëet Ho-
mrus, dacde Helden aldaer luftigh fchranfteu van
0(Ten-vleefch,ende 't is hedenfdaeghs in gemeene
aeltijden veeltijts het hoofc-ftuck van de tafel.

Het <®ffen-Meefrf? wert van Hippocrates* Gale-

us , al de tirieefche, ende Arabifche Medici) ns ge-

Cc 2 hou-
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houden f dat het qualijckte verdouwen is, dick en
grof bloet maeckt, ende dat niet lichtelijckdoor de
aderen en fchiet : Dat even-wel niet taey > ende

flijmerighis gelijckhet Verckens-vleefch : Dat het

veel eten van hetfelfde grove, drooge ,ende fwaer-

moedige vochtigheden in't lichaem doet groeyen ,

ende feer dickwils verftoppinge inde Mildtver-

oorfaeckt. Infonderheyt'tvleefch van eé Koe, ofte

magcren Os, ofte die door ouderdom oftearbeyt

hart en droogh van vleefch gewordé is, ofte vleefch

dar gervockt js , ofte langh in de Pekel gelegen heeft,

Macr 't gene maer eenige weken in't zout gheftaen

heeft en is fop ongefont niet , ende daer benefFens

feer lieffelijck van fmaeck, en matelijck gebruyekt ,

kan de flijmerachtigheyt van de Maegh af-vegen ,

ende tamelijck goet voedfel aen't lichaem geven.

Ende gelijck het vleefch van de jonge Offen gefon-

derende beter te verteren is, als het vleefch van de
oude OfTen ende Koeyen ; foo wert het felfde oock
overtreft in beyde van het $ïalf$-M$efc|) ende dat

mach by het Lams ende Hameien vleelch wel ghe-

rekent werden. Het is gematight, mals, van goct

fap , van goeden fmaeck, ende lichtom te verteren.

Want de kouwigheyt ende drooghtediehet OfTen-

vleefch heeft, en is noch in de Kalvere niet, die van

wegen hare jeughd (inde welcke wy hier voren
geleyt hebben dat alle diere warmer ende vochtiger

zyn) een matige geftaltenishoudé tuffchen warm
ende vochtigh , welcke ghematigheyt onfe nature

^engenaemfte is. Maeckt even-wel een weynigh
grover bloet, als het Lams ofte Hameien vleefch.

Dan beter als het Geyten vleefch. Want de Geyccn
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foo dra fy niet meer melck en befigen , krijgen ter-

ftont eenen fwaren reuck , ende hart vleefch ; daer

in de Kalveren den lieffelijckcn fmaeck, endede
malshey t van't voedfel langer blijft , die oock veel

langer jeught houden.
V orders iffer groot onderfcheyt tuflehen den

oüderdom van de Kalveren. Ick heb gefien dat in

defe Stadt met groote menighte de nuchteren Kal-
veréte koop gebracht zyn ; waerom de verkoopers
van't Gildt van de Vleefch-houwers voor de Ca-
mere judiciael gecaufeert werden , ende by de fel ve

op myn advijs, als geen vleefch maer louter flijm

zynde,voor ongefont gefchout ende verboden zyn*

Soo datfeten minften twee maenden out behooreii

te wefen, eerfe goetzynomop tafel ghebracht te

werden, Sulcke,ofte wat ouder fuygende, ofte met
melck alleen eenige maenden ghevoede Kalveren
werdé om haer leckerheyt feer begeert, ende geven
het Liqhaem goet voedfel : Infonderhey t die noch
fuygende gelubdt werdé, de welcke in malsheyt het

ander Kalfs-vleefch te boven gaen. <©e Wtttffttl
worden van den ouden Poëet Hefiodus rnede ouder
de fpijfe gerekent , in fyn Boeck van de dagen ende
wereken , daer hy verhaelt den overvloeiende wel-

luft van het lant en boeren leven : dan haer vleefch

en komt in goetheytmet by het Kalfs-vleefch.

De onnoofele Schapen , al ift dat ly levende met
haer wol

,
melck, kaes , den menfche koft en klee-

ren geven, foo en hebben fy even-wel foo veel niet

konnen vervverven,datfe niet gefteken en werden.
Die oock daerom van Pythagoras beklaeght werden
by den Poëet Ovidius in dele ver{Ten 1 j . Met*

Cc 3 Wa*
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Wat heeft het fchaepgedaen .

? ten leeftmm om demenfchén

Te geven vette melck t en watft verder vvenfchen,

Synvvol is aen het vokk een decxfelinder noot ;

9Tis nutterah het leeft , dan als het is gedoot.

De Egyptcnaers plegë haer eerti jts van het Scha-

pen-vleefch te onthoudé, gelijck de Poëet luvenalis

getuyght Sau i 5 .daer hy fpor met hare fuperftiuen.

Al watter vvoJle draeght en moet niet zyn gedoot ,

Het geeft den menigh menfch een decxfel voor den noot.

Endaerom flater gefchrevé in*t 48.Capittel van
het Boeck der Schepptnge dat de Schaep-herders

by de Egyptenaersin groote verachtinge waren.De
Schapen zyn by ons veelti;ts vvaterachtigh , als het

veel geregent heeft , ende daer nae de Son fchijnt.

Want als fy dan uyt de platten drincken , die vol

onreyne gedierten ende bedorven zyn , (00 krijgen

fy terftont eenige blaeskens aen de Lever, vol van
geel water, waer door het water den heelen buyck
vol loopt. Dat kan men van buyten weten aen de
ringen diefe om haer oogen hebben . Ende behal-

ven dit, foo is het ^CÏJapen-Meefc{)l niet al te wel
te verteren , noch en geett oock het befte voedfel

niet. Want door gebreckvan fyneygen ongema-
tigheyt, als oock van fynen aert ; ende om dat het

dickwils jongen gehadt heeft, foo geeft het een

!

taeyen ende flijmerachtigen gijl , ende die niet wel

;

door het lichaem verdeelt en wert : ghelijck oock
;

doet het %atHg~bIeef£f) eer heteenjaer oudtis.
I

Maer daer boven zynde.dan is 't Lams-vleefch van
*t befte voedfel, van veel en goet fap , wel te verte-

j

ren

,
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ren » ende matelijcktegen-houdende: ende is der-

halven bequaem,om van alle menfchen, infonder-

heyt die matelijcken haer felven oeffenen > van
jonghs op tot het lefte van haer leven gebruycktte

werden. En daer fal niemant lichtelijck eenige qua-

lijckheyt van't felfde vernemen , gelijck van Speek
ende Runt-vleefch wel ghebeurc. Even-wel inde
genen, diegrooten arbeytdoen,wert het lichtelijck

verdreven, endeen blijft geen vaft voedfel. Oock
en ift foo gefont nier voor degene, die een koude
ende vochtige Maegh heeft, alfoo het beyde die

hoedanigheden foude vermeerderen: maer is be-

quamer in een warme, ende drooge Maegh, dewijl

indefelve fyn overtollige vochtigheyt gematight,

ende alfoo tot goet voedfel gebracht werr. Soo dat

het fchijnt , dat het Schaep niet gegeten en wil we-
fen , eer het door fyn ander gaven den menfche
vordeel aen-gebracht heeft. Waer op fiende de
Wet-gevers van Athenen , verboden hebben het
eten van een jongh Lam, beneden het jaer ,ende
dat fyn wol noch niet gefchoren en was.

|

Om dan dit dier ghefonft , ende aengenaemft
temaken, foo is van nooden geweefl, denatuer-
Jijcke gheflaltenis te veranderen. Want wat groot
werdende , befpringht terftont de Schapen , waer
jdoor het vleefch fterek, ende naden Bockruyckt,
endequaet voedfel geeft; het welck door het lub-

ben belet ende voor-gekomen wert. Welck Hg&tttt'

leil-WeefCÖ van het befte voedfel geeft, inifonder-

!hey t a|s den Hamel maer een jaer oudt en is» Want
lontrent die tijt af-geleyt hebbende fyn overvloede
j>he vochtigheyt, krijght een middel-matige gema-

C c 4 tig-
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tighey t, ende een malsheyt van fubftantie ofte ge-

ftaltenis, foo dar fulck vleefch ons nature ghelijck

vvert,ende bequamelijck verteert kan werden.

Maer gelijck men geen Lam voor vijf maenden en
behoort te lubben , alfoo indien fulcx nae het jaer

ghefchiet , foo en lal hec vleefch foo lieflijck niec

wefen. Want met den ouderdom vermeerdert de

drooghte , ende het vleefch wert harder. Maer dit

verandert veel nae de verfcheydenheyt van plaetfe

ende voer. Te Mompeliiers hoogh in Vrancrijck

tuflehen Italienende Spaengjen heb ïck gefien al-

daer ftuderende, dat de Lammeren foo vochtigh

niet en waren, om dat fy daer weydé in velden vol

Rofemarijn , Hynop, Marioleyn, Thym ende
diergelijcke welrieckende warme kruydeu be.fec ,

die haer vleefch leer kort,mals, en by-na wel-riecr

kendeeh van eenen aengenamen geur maeckten.

CICERO 1 1. de Nat. Deor.

Tanta putabatur utilitas percipi ex bobus , ut eorum

wfceribus vefci fcelus haberetur9 &c.
Sf* s verb qutd habet prater efcam f Cui quidem , ne pu~

trefceret s animam ipfam pro fale datam dicit e(fe

ChryfippuS) qua pecude t quod effet ad vefcendum ho-

minibus apta , nihil genutt natura fxcundius.

Yan



Het X I I L Capktel,

T Et vvilt*braet dient gedachten hier oockplaets gegevè%X Vermits dat hedenf-daegs hiervan de Prinsen leven:
'/ Gingh eertïjts anders toe\ want, na men elders leeft,
Soois het tamme vee al mede wilt geweeft .

Bier van is ons de jacht in ouden tijt gekomen
,

Die heden wel te recht veel menfchen is benomen:
Ten is niet voor het volck. ten dient eenyder niet
Dat hy met hondenjaeght ofvvtlde dieren '[Met

.

C c 5 Lae*
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Laet heeren van het lant engroote Prinfen jagen 9

Die konnen dat beflagh enfware koften dragen :

'Tis beter dat het volckfyn fpsjs inftilte koopt ,

Als dat het naer het wilt inwoefte boffen loopt *

~Maer watter uytte jacht is beft te zyn gegeten ,

Dat kunje met befcheyt van onfen Schrijver vveten\
\

Wel alsghy hebt een hartreen haes
9
een vinnighfvvijng i

Leert vvatter voor den mmfch is beft genut te zyn*

DVs verre ifTer ghehandelt van 't vleefch van de l

tamme vier-voetige dieren, nufullenwy ko-

men tot de wilden. De Oude Schrijvers (^Arifti

Plin. &c. ) leeren ons , dat in alle foorten van die-I

ren , daer tamme afzyn , oock wilden afgevonden I

worden. Soo feydt Varro 2. de re ruft, 3. De Scha.

I

„ pen die wy houden, zyn van wilde Schapen ge-I

„ komen ; ende de Geyten die wy weyden , van!

wilde Geyten. Waer uyt waerfchijnelijck is,'tgenej

Flutarckus feydt, dat het eerfte vleefch dat de men-;

fchen gegeten hebben, is wildt geweeft. Wy lefen

oock dat heele natiën anders niet ghebruyekt en
iiebben. Hierdoor is deIachtopghekomen,dic!
nu maer onder Prinsen , ende Edelen gebruyeke-j

Jijck is, van de welcke oock het wildt-braet meefij

gegeten wert.

Wyfuiié vaivti©itóe©ecc6ert^-Wcefcö begin-

nen , om te flaen op het tamme Verekens- vleefch i

daer mede wy het vorige Capittel aen-gevangeu
hebben. Defe Wilde verfchiilen van de Tamme!
daer in,datfe drooger vleefch hebben ,

gelijck oockj

alle ander Wildt. Want door haer veel loopen, en

vergaderen fy foo veel vets niet , ende oock min-! k

dej|
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der overfchot, als de gene die gemefl wordenden
ftil zyn, en krijgen door haer geftadige beweginge,

t

ende open lucht, een harder ende vafter vleelch,

'

het welck daerom oock langer goct kan ghehouden
werden , gheiijck Galenus (eer wel fchrijftin het 3.

Boeck van de krachfen der Voedfelen op het 14.

Capittel. Soodateé Wildt-Vereken alle dedeugh-
den heeft , die hier boven van het Tamme verhaelt

zyn, ende die fouten dieuyt cegroote vocht igheyt

komen, nieten heeft; ende daerom feyt Hippocratet

met korte woordé,dat het Wildt- Verekens- vleefch

ten aenfien van het tamme, drooght, verfterekt,

ende beneden wel af-fchiet.

^erteil-WeeffÖi ishart, droogh, fwaer om te ver-

teren, maeckt iwaermoedigh bloet, infonderheyt
als het wat oudtachtigh is , ende niet wel verteert

zynde verflopt de Lever ende Mildt , ende is daer-

om niet bequaem om van oude, ofte fwaermoedige
luyden gegeten te werden, Galenus feyt dat het nae
by het Efels-vleefch komt» ende verwijft het aen
de gene die met lijf ende ziel wat efelachtigh zyn.
ivVelcke Heerfchappen feer aerdigh befchtevê zyn
n den gulden Efel van de Heere Daniël Heinjius

Ridder &c. ende fulcke wert het Herten-vleefch
>ock veel voor-gefet.

Het bleefc^ van een 0ee/ ofte WÜbt 45tpttf
;

vert van lommige voor hetgefontfte vvildt-braet

i;ehouden. Want het is goet van fmaeck , lichtom
3 verdouwen,ende geeft den Lichamegoet voedfel,

Inde laet vveynigh overfchot. Want door haer ge-
!:adigh dribbelen wert de overtollige vochtigheyt
lerteert, ende het vleefch veel korter. Het is even-

1 wei
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wel wat drooghachtigh , ende doet daeromvvat

fwaermoHige vochtigheden vergaderen.

De ï^afetl zyn van alle tijden in weerden gehou-

den gheweeft, foodatoockde Poëet Martialis de

felve ftek boven alle andere vier-voetige Dieren

;

Van al dat om den Hemel[weeft

Is
y

t Sneptje 't befte datter leeft ;

Maer van het vvildt- braet uyt het wout

Dm Haes men hooghfi in weerden houU

Maer de Medici jns en Tullen dat Martialis nia

toe-ftaen ( hoe wel dat Doftor de Heer van Luyck ir

fyn Boecxken dat hy van't Spae-vvater gefchrever

heefr, die meeninge foeckt te verdedigen) de welcl

het Hafen-vleefch ftellé onder de drooge Spijfenj

en die fwaermoedigh bloet maken. Het is bequaen

voor de gene die wat vochtigh zyn ; dan voor dit

droogh van naturen zyn , en is het foo bequaenj

niet. Indien't even-wel.wel verteert wert, fooetj

brenght het geen quaetfap by, ende men feytghe-i

meenlijck dat men van het Hafen eten Teven dagei;

fchoon blijft. Daer éenfelfden Poëet al af geweter

heeft, als hy in fyn verfTen geckt met de leelickheyii

van Gellia, alias Griet 1 3. Epigr. 81.

Ghyfent my veel een haes , en laet my vorder weten

T)at hy (al fchoomzynvvie van hem heeft gegeten

Totfeven dagen langh. Maer>Gt iet\dits mckelraes,

Offeker ghy en aet u leven geenen haes .

Plinws meent datter reden van moet wefen,oni|

dat het loo vaft ghelooft vvert , dan ick wilde vvci

da
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dat hyfe by-gebracht haddc. De redenen die hier,

van CalcagninuSy als oock van L&vinus Lemnïus Me-
dicijn van Zienczee ende anderen af gegeven wer-

i den , fluyten feer vvey nigh , ende is derhal ven on-

\

noodigh, datfe hier gebracht werden.

Al ift , feyt Galenus, dat het Hafen-vleefch grof
ende fwaermoedigh bloet maeckt * foo ift nochtans

beter als Oiïen ofte Schapen vleefch. SimeonSethè

fchrijft dat het de Lever ende Milde verftopt, de
Longe fchadeüjck is , ende den flaep belet. Daer
nochtans Cato feyt by Plinius 28. 19. dat men van
Hafen-vleefch wel flaept, Iae men befight oock
hier onder dc vvijfs de Hafen-ooren onder den
hooft-peulen gheleyt , om te flapen. Dan hoe veel

Jat het helpt , fien wy alle daegh.

Hier voormaels hieJdmen de fchouderé van den
Haes> boven de lendenen

, ghelijck blijckt uyt het
ichtfte Schimp-dicht van den Poëet Horatius in'c

:weede Bóeck

:

Et Leförum avulfos ut mülto fuxvius Armos ,

Quam fi turn lumbh quis edit>

Dan hedenldaeghs houdtmen meer van de Lende-
icn , ende dat niet (onder reden. Want een Hacs
5 ontrent de ichouderé droogh,ende niet vlecfich ,

: vvelcW iq wendeel isaen de lendenen.
De Congiietl werden by fommige onder de Ha-

pn gerekem, endezyn de felve feer gelijck, fchelen

ochtans veel van vleefch , gelijck de fmaeck wel
yt-wijft,a)s oock van dé Hiftory-fchrijver Tolybiut

ïn-gewefen is in fyn 12. Boeck. Sy zyn aenge-
lacm van fmaeck , witter van vleefch , als de Ha-

fen,
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fen, cnde foo droogh niet; infonderheyt de wilde

en jonge ; want de tamme, die gehouden werden, al

ift datfe wel vet zyn,foo is haer vleefch wat harder

cnonaengenamer: deoudezyn mede hart en taey.

In Spaengjé zyn deConijnen eertijts in foo groote
menighte gheweeft, ( Catullus 37. noemt hierom
Celtiberiam cuniculofam) dat ty een ftadt onder-gra-

ven hebben : ende 't volck eens genootfaeckt is ge-

weeft aenden Keyfer tAuguftus om hulp van SoU
daten tegen de felve te verioeckem InHollanten
is daer geen noot af.

AMMIANVS MARCELLINVS.
Hift. lib. xiv. de Saracenis.

ViBus caro ferina efl ,
laftifque abundant ctpia , qu

fuftentantur , herba mulriplices , fi qu* *lité$

capi per aucupium pojfint ; & pierofyu* nos vidimui

frumenti u/urn penitus ignorante**

MARTIALIS sin. Epigr.Lxxxi.

Cum leporem mitüs , femper mihi Gellia mandag
Septem formofus Marce diéns erts*

Si vèrum dicis
, ft verum Gellia mandas $

Van
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Van de Vogelen.

41 y

Het XI V. Capittel.

Y komen tot het heyr bekleet met dichte vemen,
En/ten wat oen de maegh is beter om verteeren,

En watter dient genut , envvatter dient gemut.
En hoe datyder dingh heeftfyn befetten tijt.

Voor eerft laet ick het vokk een metten regel weten ,Dat ah een vogel broet hy niet en dientgegeten :
Maeckt fpïfi van den haen eer hy met kinnenfpeek,
Maer Uet htm in het kot wanneer hyjongen teelt.
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*Xf» wil niet als in noot , 'ken wil u nimmer raden

Tot vogels die met vleefch haer bollen krop verfaden :

'Tis beter voor de maegh al wat van kooren leeft »

En niet en isgemeft . maet in het wildefweeft •

jMaer vraegbje watter mach de befte vogel wefen ?

PbaiJanten, weerde vrient, die worden hoogh geprefen

:

Maer des al niet te min foo hout een \ongb patrijs

Noch beter voor de maegb , en vry in hooger prijs »

Men feyt hoe-wel een menfch door ongeregelt mallen

De plage vanfint lob ten deele was gevallen ,

Dat hy genefenfoualv yaer hy diep gevat
,

Indien hy maer patrijs en anders met en at

,

Wat dat de pau btlanght , die heft tefchoone veeren
,

My dunckt dat acn het dier geen vvract behoort te deeren

Hy is te byfter fel te wonder onbeleeft ,

Die aen een wreeden keek foo (choonen vogelgeeft «

Ivljter wat de vogels raeckt die in het water leven ,

En des al niet te min oochin den veldefvveven\

Almaeckt ditganfche rot een grofen machtigh bloet

Het is noch even-wel gefonde liedengoet .

Ons Stadt^ons eygen Stadt die kan het ons betuygen.

Dat hier meeft al het volck weet voedfeluyt te Juygen f

Dat nut en dienftighis. Wel acht dan onfen bout,

Die oock de France kuft in grooter weerden hout .

IVat voorts de ganfen raeckt^en wat de wildefwanen
Datfal u mijn gedicht in't lange niet vermanen

:

Al wat van dit beflagh u noch te wetenftaet 9

Dat geeft u Bevervvijck, endatiinvolle daeL».

HEt Voedfel dat de Vogelen geven is weynigh
te gelijckenen by hot gene,dat vande vier- voc

tige dieren komt > infonderheyt het Verekens
vleefch
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vleefch : niaerhet is lichter te verteren, ende van
fcer goét fap

,
principalijck van hoenderen , capoe^

nen, phafaneii,duyven: fommige hebben wat har-

der vleefch, teweten , ganfen , enden, fvvanen,

ende kleyne mosjens, die boven inde huyfen, ende
torens neftelén. Die lichteè te verteren zijn maken
dunder bloedende favver ftofFe voor onfe geeften

:

ende geven derhalvé bequaem voedfel voor luyden

dieftuderen, veel fitten, haer Uchaem vveynigh
oefFenen, als oockdie fieckelijck gaen i gelijckhet

vleefch van vier-voetige bequaem en fterck voedfel

geeft dengenen, die grooten arbeyt doen. Want
ander voedfel vereyffchen de kr^chté des lichacms,

ander den luftdes geefts: voor haer is vaft voedfel»

ende dat niet iichteiijcken en verdwijnt aldernutft,

dan de geeft vereyfcht 't gene dat dunne en klare

geeften maken kan.

Maer het dient y vel, dat men aenmercke heton-
derfchevt datter onder de vogelen is van wegen den
Guderdom 9 tijt des jaers, fpijs , plaets ende lucht.

Oude vogels en ztjn om hare groote hardigheyt

niet te verdouwen: (keven-gekipte* zyn vol (lijm,

Tuflchen beyden zijnfegoeu ende aldes-beft,wat

voorde helfc van haer leven. Want alfoofevvac
«ii drooghachtigh van naturen zijn, foo wertdefena-
tuerlijckedroogheyt gematighc door de vochtig-

heyt van de jeught.

Ui Op de sj)d$ oock als fy heet zijn , zynfe mager

:

medealfle broeyen ende kippen, zynfe onasnge-

j naem gegeten te werden. Want vol arbeyt ende

<V
flllprge , om voor de jongen aes te foecken ,

vergeten

kely haer felve, waer door fy mager werden. Gelijck-

elcl Dd men
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men dagelijcx aen de hoenderen fïen kan.

Sommige zyn oock aengenamer in den Oeghft,

om datfe dan druyven, ende ander befyen eten»

als Snippen, Vincken : fommige in deSomer, die

kooren eten, als Patrijfen ; fommige fmaken beft

in de Winter, als Ly fters, Meerlen, Wilde-ganfen,

ende alle water-vogels.

Van haer voer wert mede geen kleyn onderfcheyt

genomen
;
vvant^enige eten vleefch , die niemant

|

vanverftant lichtelijck voor fpijfeen ghebruyckt:

cenigc koren-gewas, als hoenders , duyven , patrij-

fen , ende diergelijcke 9 die oock het befte voedfel
j

geven : eenige halen de koft uyt het water 1 als de
fvvanen , ganfen, enden, talingen , maer defe heb-

ben veeltijts eenen vifchachtigen, ofte grontachti|

gen fmaeck , ende zyn wat hart om te verteren-
™

De flaets maeckt mede groot onderfcheyt : want!
die op de bergen op-gevoet werden zyn beter als

!

die van't velt , want fy gebruycken helder lucht, en
vafter voedfel. Soo moet men oock Jetten offein

de koy gheftaen , ofte vry geloopen hebben : want
die in de koy te meften ftaen , ofte naeu in huys

»

gehouden werden, al ift datfe lecker fmaken , zyn
even-wel niet ghefont, om datfe vol overtollige

vochtigheden zyn. Maer die de vrye lucht hebben,
!

ende op t' landt haren koft foecken , geven beterj

voedfel,om datfe de overtolligheyt diein't lichaem
groey t , door geftadige beweginge, lichtelijck doenj
verdwijnen. Enomin'tkort van alle foorten vanj

dieré te feggé , al de vettigheyt die inde koyen dooti

het meften verkregen wert, al iffe de tongh fmake*
lijck , foo iffe even-wel het lichaem nietgefonu

Htf



GESONTH E Yt, 419

Het is nutijt in't byfondervan de vogelen, die in

onfe fpijfe komen , te fpreken ; Wy fulleji dan be-

ginnen van dé J^atfl/ die waer hy komt, hem mee-
fler maeckt, ende naehet fchrijven van fommige
cerft uy t Perfien gekomen is, ende daer nae in alle

Landen in weerde gehouden. De Fran<joyfen, ge-

bruycktenfe niet foo feer tot fpijfe als tot vechten',

daerfe foo yverigh in xyn , datfe haer eerft doot
vechten, als op-geven. In Engelant gaethethane-

vechten noch hedenfdaeghsfeer in fwanck. Hier te

lande wel foo veel niet , da» fommige maken daer

even-wel al haer werck af.

Dc Hanen en komen naulijcx op tafel, dan alfle

noch heel jongh zyn. Eerfe by de hennen geweeft

1 fcyn , is haer vleefch , infonderheyt van de gene die

tamelijck vetzyn , van goetfap, licht om te verte-

ren
,
appetijt verweckcnde, ende goet bloet maken-

de. Maer dit en duert in dit heete dier niet langh

:

want alffe groot werden , en daer nae alffe gtoeyen ,

ende de Hennen befpringen, foo gaenfe met een
vollen ftap nae de drooghte.

j

Daerom ftelt Hippocr.2. dedut . het Hane-vleefchi

|

onder het drooghfte vleefch. Wt defe drooge ende
heete ongematighey t , krijgt het vleefch een fnafel-

achtige hardigheyt, meerder ofte minder nae den

j

ouderdom , foo dat het oude Hanen-vleefch meer
.voor medecijne, als voor fpijfe gherekent vvert.

jWant moruw gefodé zynde geeft het eenige falpe-

terachtigheyt in 't fap, hewrvelck af-veeght , opent,
.ende dert buyck weeck maeckt. Welck fap daer in

andere purgatien te boven gaet, dat het met eenen
de ongeiuatigheyt verbetert , voedt, ende fonder

D d z wal-;
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walginge ófte tegenheyt ghenoxnen wert , ende de

Maegh niet om en keert. Is daerom feer bequaem

voor fiecké , die aen do beter hant zyn. De deugh-

ilen die de Hanen ontbreken, vverdé overvloedigh

bevonden a'fle by tijtsgelubdt werden , te weten

,

\ inde Cflpoenf Want haer vleefch dat anders door

feaer hitte ende geftaegh fprirtgen op de hinnen,

droogh, mager ende hart is, wert door het lubben

vochtigh en mals, ende uyt-treckende de hitte ende

drooghte wert in alle gematigheden volkomen ge-

matight,lichtom te verteren» goet voedfel gevende,
j

toet befte bloet makende, ende onfe natuerlijcke

;

warmte vermeerderende. Soo dat de Capoenen'

met groote reden onder 't befte dat op tafel mach]

komen, konnen gherekent werden. Hoe-wel dat]

eenige gelooven, onder anderen oock lohan Crato,

Mecïecijn van drie Keyfers » dat het Capoenen-j

vleefch niet goet en is voor de gene die gichtigh!

zyn , om datfy oock met podagra ghequelt zyn, a!|

ofhaer vleefch niet in ons maegh, lever, ende ade-

ren verandert vverdé. De gicht beftaet inde neer-|

vloeyingh van vochtigheden, ende inde fwackheyi;

vande ontfangende deelen,de welcke door het eter!

van Capoenen-vleefch in onfe Lichamen niet ver-I

weckt en kan vverdé. Indiender even-wel yemani'

mocht door het gebruyek van't felve in gicht ver-

vallen zyn ,dat is gekomen , oni dat fulckeCapofr

.
nen,in de koye te meften geftaen hebben, welcker;

;

vleefch vele overtollige vochtigheyt heeft, wae!
door verftoppinge in't Lichaé veroorfaeckt. Waer-
om oock alk vleefch dat in de koyen gemeft is, vai

GaAwomifprefen wert.

D
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t&t ^Denberen volgé in goethey t na de Capoe-
nen, en zyn van outs feer gemeen optafel geweeft.

Om die ten eerften kort te maken, plegen de Ro-
meynen de felve in molt te verdrencken, geiijck

" blijckt uyt Horatim in defe verlfen 2. Sat, *.

Krijghtghymiffchitn een[paden gaft 9

Op vv'ten ghyniet en hadgepaft ;

Söo doot een hin en fteeck $' in moft ,

Soa vvort haer vleefch noch malfê koft •

Andere plegenfe om ras kortte werden aen een

vij>e-boorn te hangen,gelijck blijckt uyt Tlutarcbm

i i.Symp. qmft.to* Sommige fnijdenfe hederHdaeghs

|

de ftroot af, ende werpenfe terftont in't water, om
daer in al op-fpringende te derven, ende alfoö kor*
ter ende mal'fier te werden. Maer 'tlelve ghefchiet

veel raffer ende beter in de wijn>foo om de warmte,
als om eenige gemeenfehap der naturen , die de
hoenderen met de wijn hebben.Want geiijck JElia-

ms getuyght j é de <Animal. Jp. een hoen dat in de
wijn ghevallen, ende gheftickt is , en treckt daer
niet quaets uyt , noch en ruyekt niet : maer 't gene
dat in't water fterft, geeft een ftanck van hem, ende
5eimetdeluc.hr.

De Hoenderë zijn beft, dié op de boeren werven
oopen,ende met haver ende gerft gevoede werden
ilaer-en- tegen niet gelbnt , die in doncker gemeft >

inde met beflagen meel, geiijck de Capoenen, ghe-
iropt werden, geiijck hedenfdaeghs veel gefchiet,

inde al by de Romeyné gebruyckelijck was. Mar-
mik 13. Epigr. 62.

I D d 3 - Jty-
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Pafcitut ér dtélci facilit gattin* furinJi*

Pafcitur & tembris\ ingeniofa guUê efim

; Sommige hebben de Hoenderen oock willen tot

Capocnen maken,ende dat met een heet ijfer , waer
door fy heel vet vverden,ende nae de dunne tongen
oordeelen.feer lieffelijck van fmaeck zijn. 'Tweick

Galentss oock getuyght in*t eerfte Boeck van't Zaer,

daer hy feydt dat de wijfkens van de dieren mede
gelubt werden , ende dat (ukken vleefch foeter is , I

als ander. Om een ende van de Hoenderen re ma-
ken , foo feggen vvy datfe onder ander vleefch del
kroon fpannen,behalven dat het niet vaft en herte-|

lijck genoegh en is voor de gene die fvvaren arbeycl
doen,die beter met fpeck ende runt-vleefch gedientl
zijn, om reden hier boven verhaelt.

Wy feggen dan tot befluy t, dat onder de hoende-
ren , het Capoenen-vieefch het gcmatighfte ende
gefontfteis. Daer na komen deKuyckens»die kort

en malfch vleefch hebben , maer wat vochtigh: de
Hennen xyn wat drooger* Soo dat yvy wel doen J

met de Kuyckens gebraden, ende de Hennen gefo-

den op tafel te brengen. Tck had by-na vergeten yet

te feggen van de 3^atie-taitlttt£n/ daer al van oudts
veel afgehouden is,cn men ftooftfe* ofte backtfe in

Pafteijen. De vrouwen maken ons wijs, datfe ee^
man tepacrdthelpé. Maer foo menhaer geftaltenis

aenfïet, fy fcijnquaette verteren, ende van weynigh
voedfel. Want hare aert istuffché beyden, vleefch

en geen vleefch, wat komende aen de nature van dé
knor-beenderen, ghelijck oock betuyght vvertby

Arifloteks in fyn tweede Boeck van de Hiftorie det

Die-
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Diercd op het 1 Capittel » ende Ptinius in het 1 u
Boeck van fyn Natuerlijcke Hiftorie op het 37.
CapitteL Waerom Galenus roede feyt,datde Hane*
cammen niet te prijfen,noch te laken en zyn. Maer
hy prijft feer de ï|atte-6l00tett infonderhcyt de ge-

mefte , ende daer v vert oock by leckere Iuyden veei

van gehouden. Soo dat veel Hanen te langer leve»

fouden, en waer het nietom haer klooten , ofte in-

dien fy de felve, gelijck men van de Bevers fchrijft,

af- betert.

<©e |&attgfett ofte veldt-hoenderen , zyn tioey e

foo gemeen geweeft,als ander hoendeté: en werden
dacrom van alle tijclen in groote weerde gehouden,

|

Mmialis 13 . Epïgr. 65 •

Ponitur Aufonijs avis htf rarijfima mtnfi$i

Hanc in kutornm mawkre fepe folet%

Haer vleefch is gematight,maer wat drooghach*
tigh,ende moeten daerom jongh gegeten zijn» ende
dan werden fy lichtelijck verteert, geven veel, ende

I van *t befte voedfel. Derhalven is't feer bequaera
|' Jen gene 9 die uyt een fieckte komen , ofte van fint

lobs trappen ghevallen hebben. Soo dat een ver-

iiaert Italiaenfch Medicijn ghefchreven heeft , dat

'emant die daer mede beladen is , een heel jaer an-
jers geen fpijfe en at , maer alle dage een Patrijs

,

onder eenige ander hulpe, foude genefen.

«SM CalCOetli zijn hier te lande redelijck gemeen,
nde noch jongh zijnde , gevenfe veel en feer goer
oedfel , ende en wijcken noch in fmaeck, noch in

oetheytonfe Capoené niet, dan zijn een weynigh
: arder van vléefch, als zy wat, ouder beginnen te

D d 4 wcr-
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werden , ende dan konnenfe van ledige luyden foö

wel niet verteert vverdé: het welck onder de^roote

vogelen gemeen is. Maer fommige maken de (elve

oock kott , met de friafelen van haer vleefch om
ftucken te ftooten, ende gedoot's nachts inde lucht

te ïeggéfi;

5&e ^0l)afané ofte Fafanté zyn eertijts uyt Colchh
\

van de Melden van 't gulde vlies in Griecken-iandt
|

gebracht, en hebben haren naem behoiidé vaneen
nviere aldaer , by de welcke fy haer met menighte
onderhouden. Martialit 15. Epigr. 7^.; - ||

lAfgoA primum fum iranfportata ctoïnct*

Cünie mïbi notttm nil mfi Rh*fis eraf *

Sy zijn al ran oudts in foo groote ,achtingh ghe-

weeft^dat de Koningh Ptoïomdus hem roemde noyt
een Phafaen gheproeft te hebben , niaer dat hy den

felfden onder fyne vreémdigheyt: bewaert ha(fder j

DeKeyfer Pertfoax, ghelijck Capitolinus getuygh^i

heeft rïoyt voor fijneygen mont een Phafaen doen!

ree maken $ ofteaen yömanc gefchonckeri* Lampri*

dim verhack, dat voor den Keyfer Sêverus ds Pha*
laen niet als op groote feeft-dagen. aea-gerecht eö

werde. Ende voorwaer de feldenhey t en heeft defe

koftèlijekheyeniet ghemaeckt ; maer degoetheyf'
van haer vleefch. Want datislieffehjok va fmaecfe"

ende geeft van het alder- befte voedfel, ende is fachc

om te verteren. Ende derhalven beq^enl, voor de

gene dietfyt een fieckte op-ftaen om hare krachten

weder te krijgen , ofte die een maegh hebben, die

flacp ïn't teren is,alfoo fy de ielve verftereken ende

de fwacke luyden op de been helpen kan, Men feyt
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dat dit vleefch, hoe-vyel het dealder-befte deugh-
den heeft , de huys-lnyden kort van adem maeckt ;

maer het perijckel en is niet groot , alfoo het niet

vet] voor haren neus en komt,

<®t «EHiptlÊ hebbé verfcheyde lborté.De tamme
hebben aue veel overtollige vochtigheyt : daerom
zijn de wilde de befte , die door het vliegé de voch-
tigheyt verteren. Nochtans is het vleefch van alle-

gader ftoorachtigh 3 iwaer om te verteren, geeft

grof endefwaermoedigh yoedfel,ende daerom cn
ift nietgoct , vceltijts Duyven te eten. ^Aldroandus

fchrijft van een Medicijn Curiius, dat hy door het

dagelijcx eten. van de Duyven iyn leven verkort

heeft. Sommige verhalen van, ren C^/i, dat hy
geftorven is om dat hy driemael op eoBen otagh van
een gebrade duyfgegeten badde. )ix&£.Simeo*.Stthi

feyt dsefe Vcrhmen y koottfche maken , bet hooft
endede oogen befchadigen, ende veel gebruyektde
laferüe veroorfaken. Want alloofy (Arift.jdefart*

1
animal 7.) heet van maegh zijn, van heet dick.endé

verbrant' bioer, ioo en ift niet vreemt datfe ons
Lichaem verhitten ende ontfteken , ende tot dc
laferije gereet. maken. Even- wel leeren fommige
idat het goet is voor de gene die beroert zyn , ofte de
ifenuwengenocken werden : andere dat het luft tot

!3y-flapen verweckt, ende dat daerom {Plutarch. de

\fide ) de Duyven van de Ouden de godnme Venm
oe-geeygenr zijn. Hoe-wel dat van de R{ngh-duy-

ven ofic KrieS'duyven het contrarie van den Poëet
M*rtit*lis> die niet oneervaren in defe dingen Ichijnt

>e weeXt te zijn , gefey t twert 3. Epigr. C7.

Pd 5 Ja.
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Inguintt Torquati tardant hebêtantque pdumbi ;

Non edat bmc volucrem, qui cupit effe falax*

Sy zijn op haér beft , alfle beginnen te vliegen

,

ende het podden-haer niet allegader quijt en zijn;^

endefoo werdenfe bcquamelijck ghebraden , ofte,

gelijck men gemeenlijck doet, met eenige verkoe-

lende kruyden gheftooft, ofte met geroerde eyeren

op tafel gebracht* Het fchijnt dat men al van oudts

veel van de <Eottel-öttpbetl gehouden heeft, ghe-

lijck onder veie uyt VUutm* Iuvenalh ende andere

blijekt. Alfoofy van naturen droogh zijn, foozijtr

de vetile , de befte, eh de gefontfte. Soo dat Marti'

slis wel kyiï y. Epigr, 53.
• • • Jiiot • ,o i3j;fn ;n" .« >Jix* it.;<^v.: --' viM

Düm pinguit mthi turtut erit : laciuca vakbis ,

Et cochleas tibi kabe : perden nolo famem*

<©e ^aUÜJeit plegen in't eylant Samot in't wilt t«

loopen , ende van daer zijafe door geheel Europa;
gekomen. Sy zijn om de fchoonheyt van haer vee-

ren vermakelijcker in't oogh , als ghefont in 't Lic-

haem. Worden oockop bruyloften, ende groote
maeltijden meer uyt pompeusheyt gefet, ah om de
leckerheyt van haer vleefch. Want Gdenm in't 3.

Boeck van de krachten der voedfelen , ieyc dat het;

feJfdefnafelachtigh^n hartom verteren is,eh oock
fwaermoedigh bloet doet grocyen. De Arabiichej

Medicijnsleerendefe hardigheytwech-nemé, met!

de Pauw eenige dagen in de lucht te hangen. De
jonge zijn beter, ende foo hart niet te verdouwen,!

Dan mosten even-wel in een ftereke maegh koJ
men J
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men , fal haer vleefch wel verteert werden.

lLÖfttt# plegen in meerderweerden voor-

maeis te welen doenfe gehouden , ende vet gemeft

werden; hedenfdaeghs eetmenfe vet ofte mager,

gehjekfe ghevangen werden. Syzijn wel te veru-

ren, ende geven goet endc vaft voedfel. Soo datfe

niet fonder reden van de Poëten Horatius ende

Martialis feér geprefen werden.

<8ÏC JlBterlc wert by fommige by de Li jftets yer-

geleken ; dan fcheelt wat. Want het vleefch van de

Lifters en is niet alleen lieffelijcker , maer oock
malfferende gefonder.

<©e ©Utttëett/ en KLeeutoertfien eüdiergelijcke

kleyn-gebeent , zijn meeft al licht te verteren , ende
geven goet voedfel. ï©$ JBofFetl zijn wat harder.

<©e ^mppÉH/ ofte ^OUt-fmpgen gelijckéiorn-

mige by dc Patrijfen , hoe-wet die dierder zijn. Sy
werden met darmé ende ingewant gebraden, en het

druypfel op geharft witte-broot ontfangen. En dit

wert voor foogefont gehouden, als fmakelijck, by
de gene die meenen,om datly het fuyverfte uyc
het aertrijck trecken, ende geen gal cft hebben, dat-

ter oock niet quaets byhaer en 1^. Hec welck ick

even-wel foo heel niet aen en kan nemen; want
hoemenfe bereyt , altijtis de vuylighejyt aerdtaéh-

tigh, infonderheyt indienfe,geljjcklommige (eg*
,gen, pier-wormen eten, 't welck de roodighey t van>
|haer vleefch fchijiv: tebetuygen. Haer vleefch 1$

wat hardtachtigh , dan gOer endetamelijckgefonr.

!
5De #OeI-fmpptn/ die vvy 's wintert hier met

inenighte hebben, zijn foo hart van vleefch nier.

Van $LtpQtt&/ ftpitmtottlj <©!«tt&elg /ende
dier-
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gelijcke, alfoofe feldé tot fpijfe gebruyckt werden •

is niet de pijne vvaert, datter alhier veel af gefdtfe-

ven vvert.

Onder de Warer-vogels zijn by ons meeft in't

gebrayck ÖC Cflöfctt/ die oock met den gemeenen
naem van Vogel by ons bekent zijn. Sy werden
ontrent onfe ftadt Dordrecht overvloedigh gevan-

gen, op de manier die hier voor dit Capittel af-

gebeelt is. Het vveick voor een van de fraeyfte en

aengenaemfte dingen van Nederlant ghfoordeelc

werde by de meer wel-gemelte Heere Daniël Hein*

fius 9 als hy otilanghs met my dat vogel-vangen
ïagh

, genoodtght zijnde op de koy van mijn neve
d' Heere Thomas de Wit, weerde Schepen der voorfz*

Stede. Haervleefchis heet ende vochtigh, fwaer
te verteren, ende^n grof voedfel. De achter-bou-

tefc zijn morwft* De Poert Martialis prijft de bqrfc

ende den hals.

Js u een Ende toe-bereyt ,

Soo eeter van met onder[cheyt :

De horft en hals is alder- beft ,

X)trs [ent de koek al -uvatter rejl .

3De CtotlfCtt zijn by-na van den felfden aert. De
\

oude Romeynen plegen de felfde niette eten, om
datfeqens oorfaeck geweeft hadden, dat haer CapU
tolium niet ovef-rompelt en werde* Maer daer nae

hebbenfediefuperftitie laten varen , ende de Gan-
;

fen gemeft , ende in voorname rpaeltijden aen-ger
ret-hc. Lamfridius verhaelt datfe voor den Keyler
Sevtrm op ieeft-dagen plachten ghefet te werden.
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Dhdorus Shnlus fchrijft darfe gefoden, ende gebra-

den alle-daegh op de Egyptenaers tafel quamen.
Even-wel zij nfe feer hart te verteren ? dan in een

ftercke maegh wel verteert zijnde , gevenfe veel

voedfel. Men heeft eertijts feer veel gehouden van
de Lever, de welcke alffe gemeft werden, feer groot

wort , ende is een aengename gcfonde fpijfe, ende
licht om te verteren , en in DuytQant is defe fpijfe

noch feer bekenr , fonderlinge by de loden. Dc
gemelte Martialis fpreeckt van de Ganfen-lever al*

4us Efigr,

Siet wat een kver heeft de gans ,

Sy over*treft hei düer bykans :

Bies fiyd* ick dstck diebefagb,

Ejffegh mj vvaer ditfchepfelUgh t

<©* ^toattefl hebbé fibreus ende laftgh vleefch,

dat feer hart om verteren is. En gelijek alk vogels

die haer in't water onthouden , overtollige voch-
tigheyt by haer hebben: foois de felfde indegroote
foo veel te meerder. Men backtfe ghemeenlijck in

korften , om haer vleefch door de fpecerijen korter

te maken. Dienen op de tafel , ghelijck wy van dc
Pauwen ghefeyt hebben, meer totijieraet, als tot

fpijfe.

Vatft
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Van *t gene van de Dieren komt:
Bloet, Melck, Boter^KaeSyWey,

Beulingen, Eyeren , ende Honigfn

Het X V. Capictel.

GHy moet {ten fy ghy wilt) noyt levend dier yerjlinden^

Daer is oock buyten datwel voedfel uyt u vinden ;

Daer is kaes , boter, melck % wey % eyers\honigh-raet9
j

IVacrvm oock menighmael een Prinfe wert verfaet.

tiet nut vim defe koft is metter duet te vvijfen ;

Maer dat het Koe-beeft geeft is boven alteprijfen 9

Wie bier aen twijffelJlaeten fiet maer Hotlant *tn »

Dat het aen alle kant fyn edelfuyvel gaen .

Datftort fynrijck gewas in alle verre landen ,

Vermidts hefdienftigh is voor alle grage tanden^

Datftort aen alle kant
%
uytfynen voüen fchootj.

Een dienftigh onderhout > een voedfel in der noot»

Trijft Spaeng)en, prtf/l haer ooft> en xvatter plagh te groeyei

Ons üollant frijft te recht de vruchten van de koeyen ,

Van daer komt nutte koft % ten goede van den menfeh,

Van daer komtmont vermaeck en vollen herten wenfcl

Het ooft dat Spaeng)en fent cnis maer eens te plueken ,

En is maer op een jaer voor eenmael uyt te drucken\

Maer dat het K,oe-beeft fchenckt is vryal rijckerfthnt

Want tvveemael op een dagh foo geeft het edel nat.

Benijtdan Spaengjen niet , bentjtgeen verre landen $

lAlvvafter enckelgout ofander ryekepanden •

Danckt God
,
o Hollants volck> en hout u voorts geruj

,
Hy regent enckel heyl op u vermaerdt kuft .
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,

vcrre wijdtloopigh ghefprokenVT van alderhandevleefch : het is nu tijt dat vvy
vervolgende onfe verdeelinge van 't voedfeL mede
handelen van 'tgene dat wel geen deelen van dieren
zijn, maer even-wel van de felve komt, ende tot
ipilfe ghebruyckt wert.- als van Suyvel , te weten,

M&BkS?" *
KaCS

*
'
EyerCn

'
Honkh »

Alle het a&foe* is hartom te verteren, infonder-
heyt'tgenegrofendickis, gelijck Ofen-bloet, en-
de meer het Stitrtn-hhet , met het welck de Gtiecx-
Iche Vorft Themiftodes zijn felven vergeven heeft
Calmut prijft het ütftn-bloeu voor het lieffelijckfte *

maer Homerus geeft het Geyten-bloet de prijs, de mal
nier van fijn eeuwe volgende. Want hy vertelt
iatde Vrijers van Penclope, darmen met bloet en*m van Geyten gevolt aten. Van het bloet eten derJuden is te lefen bv den hoogh-geleerden Heere
'anderPutte in Serm. Genitlïbus.

6
Hedenfdaeghs

•out men meeft van VrnkemMott, het welck men
Bet vet ende fpecenjcn in de darmen volt, ende
Utt-beuhngn noemt. Defe en alderhandc Benn-
en

, Worften , ende Saufijfen zijn meeft hart om
p
verteren

, ende maken grofbloet.
Onderallevochtigheytfeyt Vm* in fijn tweede
oeck van de Lant-bouwinge op't i i . Capittel, die
,t fpijfegebruyckt wert, is de JBelcfe de vóed?
emfte. Sy is gematight van aert , doch wat meer
tekouwigheyt ende vochtigheyt treckende , het
oet, vvaer van fy met kleyne veranderinge inde
«ften gemaeckt wert, ende aldaer van de borften
er wmekoleurkrijght, in aert niet ongelijck, be-

halven
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halven datfewat kouweris. Daeris geen fpijfe,dis

hier te Lande by alle foorten van menfchen, infon-

derheyt vrouwen ,
ghebruyckelijcker is. Sy geeft !

feer goat voedfel , indienfe in de Maegh wel ver-

teert wort , ende indien gelet wert wat voor melck
men neemt. Want daer is groot onderfcheyt tuf-

fchen de Melck van't een dier, ofte het ander , de

Koeye-melck fcheelt veel van de Schapen-melck,

Geyte-melck ofte andere. Niet minder en fcheelt

oock de metck van een ghefont dier , ende van een

dat ongefont is; ofte van een dat korts gheworpen
heeft, ofte datlangh gheleden is , dat Somers, ofte

'sWintersgemolckenis: waer in oock de verfchey-

denheyt van 't voedfel geen kleyu onderfcheyt en
maeckt.

Maer rnen vint in de melck driederley deelen j
Boter, Wey, ende Kaes. 25otet is van warme
ende olyachtige geftaltenis. De V&tp is wel watert'

achtigh, maer heeft eenige foutigheyt by hem, ge-j

lijckfyn fcherpigheyt aytwijft. De M&t$ is kout

ende droogh,ende aerdtachtigh van naturen. Maer
dcfedrie deelen en zijn in alle dieren melck niet

eveneens. En om alleen van Koeye-melck , Scha-

pen-meierende Geyten-melck , die by ons alleen!

in't gebruyek zyn , te fpreken : de Koeye-melck lij

de vetfteende dickfte , ende geeft de meefte Boter

:

ende voedt daerom oock meeft , en wert met recht

voorde melck gehouden die tot voedfel van otis

lichaem alder-bequaemft is. Schapen-melck heeft

meer Kaes in. Gcyten-m^lck hout hem in alles

tuifchen beyden , foo in't verteren, als in't voeden.|

Geen minder onderfcheyt wert in de melck ghe-

maeckui
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maockt , als de beeften gefont , ofte ongefont zy tu<

Want van een ongefont beeft , en kan niet alsqua-

de melck komen* De melck verandertoock na het

voer, dat de beeften etem

Het is Me befte meUk wanneer de grage koeyen

Te midden in de Mey de groene kruyden fnoeyen

:

Want als het dorre firoo de kudde s 'winters voet,

Dan is hoer votdfaemfogb in veru niet {00 goet.

Want drooge kruyden, a!s hoy , geven dicker

melck: maer groene ende fappige bster; vvaerom
de befte melck is , dewelcke in't left van de Lenten

ofte in het beginfel ghemolcken vvert, als het vee

jongh grasende de vette klaver-wey voorhaer heb-
ben. Hoe dat de melck van 't gene de beften eten,

verandert kan werdé leert Hippocrates 6. Epidem, 5.

3 5. en wert van dedagehjcxfe eetvaringe beveftigt

:

te weten, dat de vrou, die een kintfooght, en eea
purgatie in-neemt , het kint door haer fogh mede
ïal doen purgeren.

Hoe dat de melck oock dunder ende weyachtiger

Js, hoefe lichter verteert, rafter door gaet f
en min-

per verftopt ; maer oock minder voedt ; ende dac

inder voedt, maeckt den buyck vveecker; en dac

Ineerder voedt , maackt den buyck minder wceck*
jvlen fal daerom nu de eene , dan de andere, nae
;elegentheyt van faken > konnen verkiefen.

De Melck dan , die liefelijck van reuck is , foet:

anfmaeck, van middelbare gheftaltenis, niette

ïck ofte niet te dun, niette vveyachtigh ofte te

[aesachtigh * blanck van koleur t ofte ,
gelijck Ari~

ptdu fchnjft , wat uyt den blauwen, geeft goet,

E e veel,
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veel,ende tegen-houdende voedfel,doet het vleefch

groeyen , ende maeckt het lichaem vet , ende is

derhalven een bequame fpij fe voot de gene die uyt-

tercn , ende verdroogen. In magere lichamen , en
die , gelijck men feyt , van de graet vallen , en ifler

geen bequamer voedfel.om de lelve metten eerften

re doen begrafen,dan de Melck : als de welcke door
foo veel kokingen al te voren van de natuerlijcke

warmte bewerckt, ende onfe nature aengenaem en
gelijck gemaeckt is. Maer gelijck de Melck lichte-

lijcken verteert , alfoo verdérftfe oock lichtelijck

in onfuyvere lichamen. Indienfe valt in een koude
maegh, foo wertfe lichtelijck fuer; ineen heete,foo

verandertfe lichtelijck in galle > ende maeckt pijn

in't hooft. Waerom het ghebruyck van de Melck
fchadelijck is de gene, die aen. een koortfe gaen,
uyt bedorven vochtigheden , ofte die met pijn in't

hooft , ende quadeoogengequelt zyn. Sy is oock
niet bequaem die (leen , verftoppinge van Lever
ofte Milt, ende het ingewant op-geblafen hebben.

Maer de quaetfte verdervinge van de Melck is,

alffe komt te ftremmelen in de Maegh : waer op
quade accidenten, enfomtijts de doot felve volght.;

Maer dat kan voorgekomen werden , indien men-i

der wat zout
(
gelijck gemeenlijck gefchiet

) fuye-l

ker , ofte honigh by doet. Het is beft datfe gegeten

wertin een ledige Maegh, ende dat men daer dan

niet anders op en eet , voor dat de Melck heel ver«|

teert is. Want indiender ander fpijfe terftont opl

gegeten wert, foo komt lichtelijck de Melck, ende

d'ander koft met de Melck famen te verderven.in
i

fonderheyt, is dickvvils ondervonden , dat Wijr
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op Melck ghedroncken feer fchadelijck is, Soo dat
niet fonder reden Ooékor Lemnim^ eercijts Medi-
cijn van de Sradt Zi^riczee,de jonge lieden berifpt,

J.deoccult. NatuwniracfS' die na den eten om een
roomiengaen , ende den wijn onder den room
gieten, tot groote fchade van degefontheyt. Want
de wijn doet den room ftremmelé,endede dickig-

heyt van kaes krijgen , het vvelck de Maegh niet

konnende verdouwen
,
blijft daer leggen bederven,

ende verweckt verfcheyde fieckten, ende doet fom-
tijts, met het braken dé aeflfcm fticken. De Melck
is mede niet goet voor de tanden , ende het tant-

vleefch , ende brenght daer ia de verdervinge , om
*t welcke voort te komen , fal men nae het melck
cten,den mont met wijn fpoelen.

Maer de Melck en is niet alleen in 't ghebruyck,
aldus in't geheel , ende die drie deelen, wey » botert
ende kaes by haer houdende ; maer elck van die

wert lichteüjckghefcheyden, endebcfonder ghe-
bruyekt. Het welck heel bequaem is,alfoo dan het
sen , dan het ander ons dienftiger valt. Voor eerft
roo befigen wy öe 25otec in defe koude lande voor
"pijfe , en fauce : in V rancrijck ende andere warme
Landen, meeft alleen voor fauce. Sy is warm ende
/ochtigh , ende by-nae van den eygen aert ende
lature van den Olye . Dan voedt even-wel meer»
;nde is om mede te koken veel bequamer , als den
y V. Sy vervochtighten verfacht , rijptde materie

de borft , ende doecfe op-komen » doet de keel,

nde de pijpkens van de Longe verfachtcn ; daer
len Oly , indien hy niet heel fuyver ende verfch en
» de keel ende de borft fchrael maeckt » ende doet

E e % eer
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eerden hoeft komen als overgaen. De Böter is

*nede aengenaem van fmaeck, licht te verteren ,

van veel voedfel , en dac niet Jicht en bederft. Met'
dit deel van de rrielck worden wv van kints been af
meeft gevoedt. Nochtans en iffe voor elck , noch
op elcke manier niet even bequaé. Want die voch-
tigh ende vveeck van Maegh zyn , en dtentfe niet :

alfoo fy de felve noch vveecker, ende fwacker fou-

de maken : infonderheyt indienfe wat veel gegeten
.werde , ende boven d'ander fpijfe dreef , ende wal-
ginge veroorfaeckte. Waerom oock beter is dat~ ;

rhen Boter voor ander fpijfe eet , als daer nae , foo
dat dit klippel veersken in den regel van Ghefont-

1

hoyt niet en fluyt;

Boter voor , en hoter naer

Doet ons leven hondertjiter »

Want op't left ghegeten, bsletfe dat de Maeg
niet wel roe-fluy ten kan , vvaer door het verteren

van de fpijfe lichtelijck verhindert vvert ;
: daji een

vveynigh kan niet veei quaets doen. Oock en is de

Boteribo goet niet voor de gene die heet van natu

ren zyn, als voor andere. Want zy vvert lichtelijsk

ontfteken, en in een galachtige Maegh in gal ver-

andert ; ende doet.a!(QO walginge veroorfaken. Dé
befte manier van boter te eten , is op broot , dat wy,

BoterAm noemen, want dan gcefife het befte ende

bequaemfte voedfel. Maer in 't koken blijfcfefocj

gr>ec niet, ende verlieft wat van haer deught: al if

dat fy geen fpijfe en verergert t maer, als ghemeen
Iijck ghefey t wert , onlè lieve vrou (lacht , ende all

duigen verbetert. Sy heeft oock die deught , datf
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hetfenijn wederftaet ,
infonderheyt voor hetfeive

in-genomen : vvaerom oock by vele geprefen werc

in tijde van peft 's morgens een -vetten boteram ge-

geten ; 't welck oock goet ijs voor de gene die in dc

Mynea vvercken. Want om nu haer verborgen

kracht niette onderfoecken , fy kan door haer vet-

tigheytde kracht cnde fcherp.ighcyt van 't fenijn

verdooven , ende door haev fljbbengheyt dedeelea

des lichaems bevrijden, datfe foo lichceltjck niet

befchadight en werden , ende met eenen beletten

dat het lbo dra niet beneden en fchict, raaer lichte*

lijck uyr-gebraecke wert.

Als de Boter gekaeint , cnde van dè Mclck ghe-
fcheyden wert, 't gene datter dan overblijft, wert

jféatlte-HttlCÏi ofte Bom^p^f^^mu Dewelcke
alfoo iy van de Boter ,dat is van haer warm deel ,

berooft is, foo yoight dat ie veel kouwer is r ais cle

SdeU-melcki En is dcrhalven 'fchadelijck in eca
koude Maegh. Maer de gene die een heère Maegh,
ofte van nature , ofte daer na gekregen hebben , en
k fy niet alleen gefont, maer oock feer aengenaem,
>nfonderheyt in de Somer , ende alft heet weder ïs.

baer toe ftreckt oock den Rjtytwgh 9 ende Zaenen %

Jie in Zeelant heel gherneen is, ende veel verkoelt.

Öan de Biejl is een vuy 1 ende ongefont eten.

I is fwaer om te vei teren , ende geeft

Ilick ende hart voedfel, ftoptden buyck ende de
deren, ende is graveeligh. Daer beneffens geeft

|en ouden Kaes quaez voedfel, ende erger als de
bugen , als hy ftereker , heeter ende droogcr gbe«-

Irorden is. Waerom hy oock de fpijfe inde Maegh
1oet verteren , maer felve niec wel verteert en we*t.

E e 3 Ion-
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Ionge ende (achtc Kaes is kout , ende vochtigh t en

windtachtigh van naturen. De heel oude > is de

quaetfte. Die tuflchen beyde , en niet te hart , ofte

te facht en is, matigh loet en vet, is onder d'andere \

de befte. Maerhoe dat hy is,hy moet ahijt cp*t^

lefte, ende metkleyne ftucxkensghegeten werden,
|

Maer de Kaes is (eer verlcheydcnnade dieren,daer I

de Melck afghekomen is, de vvey , en 't lant , ende

de manier van toe-maken. De befte is Schape-kaes,

die ioo iwaer niet enis, om te verteren, ende 100

grof voedlelniet en geeft. En al voedle minder

,

alsdeKoeye-kacs, foo geeftfe nochtans foo veel

beter voedlel , als fy minder geeft. De Kjeye-kats

voightingoetheyt de Schape-kaes: maeren Geyte-^

hm , is erger als die alle beyde. De manier van be-J <

reyden maeckt oock dat de Kaes niet op alle plaet- J
1

fen even eens en is , ende het ghebeurt dickwils dat

fommige Kaefen niet loo fcerom de (onderlinge 1

1

deught van'tfuyvel,als wel om het vernuftigh toe-, i

maken» hetweickineenigeplaetfchendehuyfluy- c

den ghemeen is , boven andere gehouden werden, h

Gehjck de Parmefaen al uy t Iraiini in ons Lant heel ft

vermaert is \ ende hier de s'Gravezantfe , en Goutfchê b

Kjifen boven andere gepreien werué. De bequaem-
g

fte manier, om goede kalen te maken , is , als dó' al

vettigheyt, ofte room niet van de melck genomen, (h

is, maertefamen tot Kaes geronnen wort. Want' an

allulcke Room-kaes en fcheelt niet veel van den aert D

van de Melck. Maer als den Room ofte Boter daer fc!

van ghelcheyden wert , foo zijn de Kaefen lchrael- ou

der, grover , ende veel erger. Dickwils knjght dai

de Kaes oock wat quaets, van het toe-maké. Want 'tg
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die te fout is.maeckt veel ftof,ende materie tot gra-

veel ende fteen , is fwaerder te verteren , ende ver-

brant de vochtigheden. De Suere , verfwackt de

Maegh ende Lever. Maer ailoo men niet juyft en
kan weten, hoede Kaes ghemaeckt is, foo lullen

wy die onder andere kielen die middelmatigh van

gheftaltenis is , eer de fachteals de harde; liever

met oogen,alsdie al te vaft,ende taey is: liever die

(bet van fmaeck is ende een vvey nigh fout heeft, ais

die al te fout , ofce al te laf is. Maer infonderheyt
fal men hem wachten voor Kaes, die al te out, ofte

verrot is : dewijl loodanige fwartegal doetgroeyen,
ende verfcheyde fieckten veroorfaeckt. Want al ift

dat dé ouden Kaes fterck is ( komende door de lub

ofte ruhfel , 't welck is melck in de Maegh verdor-

ven, ende fterck geworden) endeopdetongebijc,
cndeover-fulcx mocht fchijné lichter om verteren

te zynjgelijck men by andere grove en dicke fpij fen

! dun-makende dingen doet , foo en treckt even-wei
jde Kaes uyt defe fterckighey t geen voordeel ; maec
hy doet veel meer fchade met fynquaetfap endö
fcherpe hitte, als de dun-makende kracht voordeel

by kan brengen, noch endoetoock niet minder hec

(graveel groeyen. Want graveel ende fteen groeyt,

ials flijmerigheytmet groote hitte vervoeghtis.Soo

idat wy niet fonder reden , metonfen GaUnus* ends
jandere Medicijns , den ouden Kaes leer af-raden.

jDaerom is heteen groot mifverftant van vele men-
|fchen, die de deught van de Kaes rekenen nae de
joudrheyt ende fterckheyr. Dan dit komt hier uyc

jdatfe met de keel te radegaen, ende foecken meer
h gene daer een dronck op fmaeckc^ als \t gene ge-

I E c 4 font
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font is* Waerom de dronckers den outften Kaes

,

jae daer de maeyen uyt-loopen voor den beften

.keuren.

Guyon fchrijft van de Kaes feer wel, dat hy goede
gerecht- koft is voor ambachts-lieden , arbeyders,

ioldaten ende andere die ongemack ende arbeyt

gewent zyn,om dat hy langh inde Maegh duert eer

hy verteert is, ende belet dat den honger foo drae

niet weder en komt : gelijck verder te fien is in de

Verfcheyde Letten , die de voorfz. Gttyon in de
Fran<joifche tale befchreven heeft , in 't 4, Boeck

,

van*r ee-fte deel
, op't %\ . Capitteh

ï©CïE)0p en voedt niet , ende is meer te rekenen

onder de medicamenten , als onder de Voedfeien.

Want fy wert nuttelijck gebruyckt om het iichaem

van waterachtige ende verbrande vochtigheden te

fuy veren. Maer van haer hoedanighedé en komen
de Aütheuren niet over-een. En Gaknus en fchijnc

fëtvealtijt niet in een gevoelen. In't vierde Boeck
van de krachten der on^emengelde genees-dingen

op'tfevende Capfttel (cjt hy dat de Wcy kout en-
de vochtigh is. En in*t derde Boeck van de krach-

ten der Voedfeien op i 6. Capittel fchrijft hy dat de
Kaerne-melck de warme ende fcherpe hoedanig-

heyt niet meer en behout , die de Mclck van haer

vveyachtige vochtighey t heeft. Maer defe dingen
en ftrijden niet. Want de Wey beftaet uyt twee
deelen,het een zout ende fcherpachtigh, en buyten

twijfel warm ; ende al iffer van dat mmft in , dewijl

even-wel haer kracht ende werckinge merckelijck

inde Wey bevonden wert , foo en ïft niet buyten

rede datter geley t wert , dat de Wey eenige warmte
deel-
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deelachtigh is. Het ander deel is vvaterachtigh , en
verre het meefte, ende daer na wen de Wey gefeyt

te zvn kom .
r p.de vpc^tigh.

55e Cpcrett werden we! van yerfebeyde dieren

geicyt : mae» wy en eten naulijcx andere als hoen-
der eyeren, ende dat niet alleen ghefont zynde,
maer oock licckelijck gaende. Ende daer en isgeen-

derhande Ipijlc; leydt Plinius 29. 3. die in fieckten

meer voedc, ende mmaer belwaertj ende met eené
de kracht van ipijle ende dranek heeft. Waervan
breeder te fien is by Doclor Silvaticus in de 1 1. Con-

troverfie. Sommige hebben nae h».t onderfcheyc

van'i fatfoen , de deugnt van de Eyeren willen on~
derfcheyden. Soo meenden de Poëet horaüus

$
feyt

Ttinht/i p. 52.dat delangha'chtige Eycreti beter van
imaeck waren. Datfe van beter gijl ofte (ap zyn,
fchrijfr Horatités in defe vertfV n. z. Sat.j,

Longa quibus facies ovis erit , i/Ia memmto
Vt facti müioris ér ut magis alba rotundis

Pontre, natn^ue marèm cohibent callofa vitellum.

Datuytde Janghwerpige Eyeren de Hanen ko-
men

, uyt de ronde de Hennen, getuyght oock
Columella , hoe-we! ^Ariftoteks in contra ry ghevoe-
en is. Die begcrigh isom rpêerder van de Eyeren,
nde hare weerdigheyt te weten, die leie'tgenedaer

an befchreven is by Cé. Rjoodiginum in't 2.7. Boecic

anfyn Oude Leffen op het 17. Capittel: maer in-

jonderheytde 20. Oratie vanonfen grooten vrient

i'Heere Etycius Tuttttnus, alvvaer fyn B. het Lofvan
9
*

ly leer geeitigh ende geleerdelijck in-geftelt heeft.

!
Het Ey beüaetuyt twee deeié,het wit ende dca

E e 5 door»
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door. Den Door is matelijck warm ende vochtigh,

ende geeft van 'talder-beft voedfel* Maerhet Wit
is kout ende droogh, het geeft wel veel ende vaü
voedfel , maer is wat hard om verteren. De ver-»

fche Eyeren zy n de befte » ende geven veel , ras , en
goet voedfel , ende zyn derhalven alle menfehen

,

op alle tijden, ende in alle Landen bequaem. Want
fy en hebben ganfeh geen quaet fap,ehde en maken
geen verftoppinge. Dan hoefe ouder zyn, hoefe
erger zyn : ende de bedorvenheyt der Eyeren is feer

fchadeiijck,daerom falmé hem van vuyle Eyeren,
als van fenijn wachten. Maer al ift , dat de Eyeré
het befte voedfel geven : foo ifler even-wel noch
onderfcheyt in 't toe-maken. Voorde ghefontfte

mach men wel rekenen de fachte Eyereo , die in't

heet water gefoden zyn,datmenfe uyt den dop kan
Dorpen. Want fy geven het befte en meefte voed-
fel : zyn weke verteren,ende laten vveynighover-
tolligheyt ; ende zyn infonderheyt feer goet voor
de gene die uyt een fieckte op-ftaen , oude luyden,

\

ende jonge kinderen die teringachtigh , ofte door
ander fieckte onder-komé zyn, voornamelijckden
door. Maer die onder de atfche gebraden werden,

!

en zyn foo goet niet, als die in water gefoden zyn:
want fy lichtelijck de kracht van 't vier ghewaer
werden , ende verliefen oock meer van haer na*

tuerlijcke warmte ende vochtigheden.

Sommige hebben een manier van Eyeren toe te

maken , die fy ooqk boven de florp-eycren prijfen*

Sy doen dc Eyeren uyt haer fchalen in eenen pot,

doen daerwat wijns by , ende noch minder azijn,

«en ftuck boter, foo veel fuyeker, ende zout alft
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behoort ; dit by malkanderc'n geflagen, ftoppenfe
de pot met een deckfel, ende letten hem in een
ketel of e grooter pot vol water , ende laten het foo
ftaen koken ,tot dat de Eyeren een middelmatige
dickigheyt krijgen.Het vvelck voorwaer niet quaet

en kan vvefen. Gelijck oock niet de Vlaen% van £ye~
ren onder Soete-melck geflagen ; ende foo op een
langhfaem vier dickftaen werden. Een goede en
aengename lpijfe voor fvvacke ende teereluyden

,

maer voor arbeyders foudefe niet langh tegen-hou-
den. Daer dient oock geen wijn op gedroncken t

van wegen de melck, gehjck hier voren vermaent
is. De Eyeren zyn mede goet in wijn ende water

geflagen , ende tot Suypenohz Candeel ghemaeckt»
Oock geroett met boui , enae op een kool vier tot

die dickigheyt laten komé, datmenfe even op broot
vatten kan» Als oock die op 't water > of anders
gedopt zyn : alimenle niet te hart laet werdé.Want
harde Eyeren, algevenfe vafter voedfel; foozynfe
even-wel hoe harder,hoe erger. Maer deergfte van
allen zyn, die in de pan gcfreut zyn ; ende noch
erger, als fulex met olye ais met boter gedaen werr,

Want al dat in de pan gcfreut wort, geeft een qua-
den geur, alft in de Maegh verteert , ende bederft

'ander fpijfe die daer by is , ende maeckt een qua-
den gijl ; en verweckt in lommige het colicompas,
ende pijn in den buyek.

Onder de Voedfelen,die vande Dieren genomen
erden , is voor 'tlefte oock ben ï^Otligf)* Delen is

warm ende droogh van naturen in oen tweeden
raed ; dan den vvitten,en is foo warm niet, gelijck

iet de reden ende eervarenthey t bewefen wort by
den
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den Spaenfchen medicijn Vega f in *t tweede Boectc
van €\n Gtnees-konft» Den beften is, den gelen

,

die klaer ende lieffelijck van reuck is^na geen kruy-
den ofte bloemé en ruyeke, ofte ergens na fmaeckr.

Maer den gelen, als wat warmer zynde^is bequamer
voor de Medicamenten : énde den witten in fpijfe

voor cien gefonden.Nochtans is alle Honigh medi-
camenteus voedfel* bequaem voor oude luydcn ,

endede gene dis kout van naturen zy^ Wantin
ioodanige wert hy in goet bloet verandert. Maer
om dat hy lichtelijck ön.tfteeckt,en in gal veranderr,

foo en is by voor heete naturen foo beqüaem niet.

Hy en is oock niet nut voor de Lever.om fijn groo-
te ioerighcy t , dié de Lever doet fwellen, maer nut-
ter voor de Longen , ende Borft. Anders heeft hy
kracht om te fuy véren, eh de vetrottinge te weder-
üaen : het welck den rauwen beter doet , als den ge-

foden , maer hy maeckt meer winden, ende om (yn
in geboren fcherpigheyt gaet rafifer van beneden af,

als hy verteert, ende door het lichaem verfpreyt

'kan werden. Maer den gekwekte» alfoo hy die fcher-

pigheyt meeftendeel verloren heeft, en trmeckt den
!

buyekt foo weeck niet , en geeft den lichame meer
voedfel, gelijck Galenus betuyght.

Van Honigh en Water wert beJSé&Cgemaeckt,
cenjtereken dranck , ende die ïn'c hoort klimt, in-

fonderheyt als daer eenige fpecerijen by ghedaen
werden , diefe Gekruyde Mede noemen'. Volght den

aeit van Hönigh,da is foo veelheeter, alffergreyn,

caneel, ofte ander fpecerijen by gemenght werden.
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Van Vifch , zyn gheftaltenis y enck

verfcheydenheyt.

Het XVL CapittcL

*
* vermeerde vrient, te komen tot de viffen ,

A Die eert ij ts menig Vorfi fchier wyt en Uonde mijfins

JLucuÜus hold* een rots tot in de vvoejïe %°e ,

Om viffen uyt het diep te hskm aten de ree.

ILen vifch heeft meerder prijs hy wijlen moeten gelden

iAls fchapen uyt denftalt ah offert uyt de velden

:

late wat oen eentnvïfch weleer is tayt-geleyt ,

Daer km oen groot bm^mt nu worden voor bereyi*

Maer
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bjaer wat van d<fyn aert ^eduerioh pltgh te woelen

*Of*n e*n m^ddtr-floa' . of in verwldp poelen

Bandt diê van uwen dis • maer van een klote beeck

Va»»ht daer een goede $o op't e»nde vin de weeck.

T)e viffchen van dé zee die wedden hooghfl geprefén,

lEnfoo d'tp fchuWvn h neft. daer kan veen beter vvefen ?

J}e vifr.h van deTen aevf die houdt men vlonder gnet »

Dorh meefl die ft*h onthmt ontrent d*n hotten vloet .

Ifl niet een ^aem dinoh ! wn vikh gevwon teruflen 9

Hn die in ftihe woont als in qeflapge lufan «

J* grondig fonder keefi en van een vreemde fmaeck

Tin teen befette mont en vinter oy* vermaak •

*Maerdiemet harden Qnrm teduerigh vvort gedreven ,

En door het woede diep vedwongen is te fweven s

Die heeft een beter vleys : enworterom peCocht*

V.n vvortooch wel te recht om hooger frus gekocht •

Het is hier met den menfch oock even dus televen ,

Hem dient geen (bifUrufl^ maer eer een (laeohb*"et*n%

Hem dimt geen flille zee% maer eer een hnfp vloet •

Want[onder vorigh feedt en is geen vreughde foet.

D v Vifch is welbv velevofckeren in achrmahe
^eweeft, maer kom??n ganfch niet by He Ro

mevnen diefoo veel daer van hielen.dat fommiae
onrW haer de namen van haergheflachten van de

VifTché namen ; fommme met ongelooflijcke kofté

vijvers maedcten, dier het Zee-water door de uvt-

gehouvven fteenrotfen inqu^m, q;elijck Plinius van

de Vijver van den dertelen Lucullus wemvght , waer

van iGk dc over-blijFfelé ( Tifcina mirabile benoemt

)

ïmyten de ftadt Napels in Italien gefien hebbe. ïae

«enige hebben wel dervende vvaerde vaneen ghe-
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heden os voor een vifch betalen. Waer over den
ouden Cato oockklaeght , gelijck uyt Polybim van
Flutarcho verhaelt vvert , (eggende ; dateenftadc

niet en konde behouden blijven, daer een vifch

dierder verkoft vverde als een os. Maer ten tijde

van Cato gingh het noch redelijck toe, indien men
het met de na-volgende tijde wil vergelijcké, doen
èenen vifch » ende die niet groot, tot hooger prijs

,

als thien oflen verkoft werde. Plimus fchrijft dat

een Borgemeefter van Romen sAfintu% Cehr twee

hondert van onfe Philips gulden gegevé heeft voor
een Barbeel. Sy zyn oock voor ghefont gehouden
geweeft , om datfe minder fiecktcn onder-worpen
waren, als de dieren deraerden, waerom men oock
voor een gemeen fpreeck-vvoort feyt, Soogefont^ah

nn vifch* En om het gortigh vereken, denaenge-
waffenos, het waterigh fchaep, de koortfigegeyt,

inde andere over te flaen. De peft, die dan in't vee,

lan in defe ofte die beeften,danin de vogelen valt,

in heeft de viflchennoyt bevangen, gelijck lArifto*

eks betuyght in het achtfte Boeck van fijn Hiftorie

Ier Dieren op het i9.Capitrel.

Even-wel lbo is het voedfel , dat van de Vifch
:omt, kouwer en vochtiger, als't gene het vleefch

eeft. En menfal naeulijcx eenige Vifch vinden,
ie van foo goede gijl is > ende fbo met de gematig-

oBeyt van de nature der menfehen over-een-komt,
#lls de fpijfe van koren-werek» vier-voetige dieren,

uvaiide vogelen. Sy bederven oock lichtelijck, ende
«vi konnen foo langh niet als het vleefch, goet ghe-
^fcuden werden ? ende verdorven zynde , krijgenfe

li quadeeh fchadelijcke geftaltenis. Anders verfch

zijn-
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zijnde en zijnfe niet alleen lieffelijck ende de mont
aengenaem : maer oock bequaem voor ledige ftille

iuyden, die geen arbeyt en doen, ofte haer lichaem

veel ocffenen : . anders voor huviluyden , en arbey

ders, die hirt ende veel voedfel moeten hebban
datlangh tegen : houx,is vafier koft nuttcr,als fpeck

ham, ende diergelijcke. Oocken is het vifch eten

niet gefont vopr.de gene, die een koude, vochtige

ofte beflijmdc'Maegh hebben , die met finckingen

gequelt zijn; ofre eeriige koude fieckte onder de le

den hebben. Daer is mede geen'minder vorfchey

denheyt onder de Vifch , als onder het Vleefch

Want fómmige werden in de Zee gevangen , fom
mige in de Rivier» fommige in de Slooten ende
Sfii-ftaérfde wieren.

<©e ^eC-Ölfcï) wert voor de befte gehouden
om dat door het zout haren kouden , ende vochti-

gen aert wat verbetert ende als verdrooght wert-

Ende onder de Zee-vifch werden noch voor beter

gekeurt die haer midden in de Zee houdé, ende van
de winden beweeght , ende ghedreven werden , als

die men ontrent het (trant vanghr.

0tbter-WfCÖ volght den Zee-vifch: ende

onder de fdve zyn mede de befte, die in groote en,

iïerck-loopende Rivieren : ofte in wateren die een

fèeenigeri ofte zantachtigen gront hebben, gheviflj

werden. Maer die. in kleyne rivieren, ofte havens

daer de gotier&n ofte fecreren van groote fteden of

uyt komen , ende daer men allerley vuyligheyt ir

worpt t
gevangen werden,zyn quaetende ongefont

Dan de flimfte van allen zyn de VhTchen, die hae

in onklare flooten, endeftil-ftaende water onthou
den



ander water en krijgt , endc alleriey vuy ligheyt in-

worpt. Mnefithetn feyt by Athenkw dat de Zeevifch*

die uyt de Zee in de Rivieren > ende ftil-ftaende wa-
teren op-komen, al is datfe vetter ende fmakelijcker

werden, even-wel harder om te verteeren zyn.

Men vint oock onderfcheyt inde Vifch na haren

ouderdom , geftaltenis , ende leden, endede tijde.

Wantelck heeft zijn tijt van 't Iaer, dathy op (ij tl

beft is. Sommige can wel te groot zijn, ende nier

ïe beter , gelijck de Snoeck : fommige wel te jong,

ghelijck Je Salm : maer door de banck is deoutfte

Vifch de befte nier. Die fchobben heeft, ende
fchilffert, is goet. In fommige wert het hooft ghe-
prefen, in andere de ftaert,de kuyt,ofce yet anders*

De CabÖeljauUï ende ^tjjel-tófdj verfch ende
in haren tijde

,
zijn fchiiterende tnae kort van

Vifch , van goed ende bequaem voedfel, ende wel
om te verteren, infonderheyt met moftert, ghe-
lijck ghemeenlijckghefchiet, ghegeten.

Den Sfib&Crbacn ofte gefoute CabbHi apw, is wat
arder en drooger. Dan de ^tOCB-btffft öfre ghe-
rooghde Cabbcljaeuw is foohart du hyeermen
em koocken kan , met hamejsgheklopt , ende in

atergeweyekt moet wetden^Bpo dat hy niet als

rof voedfel geven kan , endenwaerlijck verteert

ert,ende alleen nut is voor de gene die een ftereke
aegh hebben , ofte veel wercx doen.
Oe ^Salm is de cerfte onder de Viflchen, die
aeck nVc ïoete water hebben , ende daexom uyc

F f
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de Zee in de Rivieren komen ; Waeromme hy van

fommigeonderdeZee-vifch, van anderen onder
Rivier -vifch gherceckent

4
werc. " Hy is crimpende

verfch zijnde , ende fchilfFerende van vifch
,
goet

van fmaeck
,
tamelijck om te verteren , ende goet

voedfel gevende : zoo dat de Salm met recht onder

deghefonde vifch gheftelt mach werden. Hy vvert

ontrent defe Stadt veel gevangen » ende foo verfch

in de nabuerighe plaetfen ghefonden, maermceft
ghefoutcn ende ghedroogt met menighte vervoert

in ander landen , ende is alfdan oock wel aenghe-

naem , ende den appetijt verweckende : maer veel

harder te verteren, endeen geeft oock foo goet

voedfel niet, als de verffche.

Het hooft, ofte (gelijck men 't noemt) het nsuf-

gen van den Salm , wert voor het delicaetfte , ende
leckerft gehouden \ dan wy meer lettende op de ge-

fonthey t als op de fmaeck , feggen : dat de fne ofte

mooten veel beter ende gefonder zijn. Alföo alle

vettighey t , ende infonderhayt van vifch de maegh
los maeckt. En het neusjen als zijnde kout cn flij-

merigh , en kan oock gheen ander, ende dien vol*

gende, den lichame geen goet voedfel geven.

De ^teut comt mede uyt de Zee in de Rivie-
ren, ende is degrootfte Vifch* die op ons tafel ghe-

bracht wert, tred met de fnuyt fyn voedfel,'twelck

weynigh is, alfoo eÉ^jklare lucht hem ghenoegh is,

om van te levé,wa^pm hy oock cé naüwen buyck
ende kleyne darmen heeft , in de vvelcke niet

gevonden wert als eenige taey igheyt, die hy ergens

uytgefogen heeft. By ons k een fpreeck-vvoort,

van de gene die weynigh eten
,
HyJlMbtdtSttHr*
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êy leeft van de wint. Hy is even-wel vetter van

viich als de Salm , ende kan onder de vifch in die

graet geftelt werdë, die het fpeck onder het vleefch

heeft.

De ^djöHen/ ^ongfren/ #ïati$fen / Botten/
zijn alle-gader wel tc verteren, eh van goet voedfei.

Dan gedrooght zijnfe harder ende fvvaerder om te

verteren.

Den ^arirt@Ö wert vce * on der Engelant van onfe

Buyfen ghevangen , ende is goet van fmaeck v nier

hart te verdouwen,van goederende geen grove ofte

(lijmerige gijl. Hy wert mceft ghefouten.ende dan
raeu gegeten , ende wert foo oock voor goet, ende

gefont gehouden van Bouwen van RonJfen % eertijts

Medecijn ter Goud e t Epift.Med. Dangedroogh*
den Harin^h, ofte 22>OCll0ltt > en is foo goet niet.

Den «Elft is de Salm niet van koleur* maerwet
van vifch en fmaeck ghelijck. Omhaermenighte
(ghelijck men mede vertelt» dat eertijts de Salm in

defe ftadtplach te vvefen) zijn de Elften in veel

plaetfen weynigh gheacht; nochtans vallenfe moe-
yelijckerteeten, om haer veel graten, als datfeon-

ghefontzijn. Waritalffc vet zijn, gevenferede-

lijck goet voedfe), ende dat wel verdeelt wert. Een
vermaert Poëet in Italien Hieronymm Vida > zijnde

over tafel al-vvaer men van'cverftandt van de Vif-

fchen fprack, feyde dat hem docht datter geen wij*

fer Vifch en was, als den Elfc, "om dat hy hem van
ons niet en liet (ien , dan als hy vet was , ende dat

op de bcquaemfte tijdt, te weten inde vaften,als'c

vleefch-eten verboden is. Den Elft (lacht dan fom-
mige menfehéjdie door haer verttant om hals rake.

Ff» De



452 DEN SCHAT DER
Den iiöff) is vreemt van reuck , die even-wel

meeft vergaet, als hy wat gehouden vvert. Daer-
om ghelooft men in Vranc-rijck dat hy beter is te

Roaen, en te Lyonsalste Marfeille; endedathy,
door het vervoeré malfikr ende fmakelijcker wort.

Dan vvy hebben hem hier te Lande liever v'erfch.

Ycmant by ^Aihen. lik <?. feggende dat de Roch
een goede vifch was,antvvoorde Dorion, evenghe-
lijck ofte yemanc een ghefoden mantel at. Hyis
wat koortfigb, veelghegeten : dan fyn lever vvert

voor beft gheacht.

Vm R'tvier-vijch , ende die mi Soete-

water leeft.

De vvert gehouden voor de gefontfte vis

die in't verfch en foet water haer onthout. Hy is

lieffelijck van fmaeck , wel te verteren ,ende van

goet ende dun voed fel. Dan de groote Vorens heb-

ben een flijmerigh vet, ende en zijn foo goet niet:

de kleynezijnde befte, ende infonderheyt die wat
roodachtigh van vifch zijn, ofte veel roode vlacken

hebben. Want die onthouden haerin de klaerfte

wateren, ende hebben geene vettigheytofte flijme-

righey t , vvaerom fy oock beter verteert werden ,

rafter na beneden gaen,ende minder overtolligheyt

doen vergaderen. Sommige hebben ghemeent,om
datfe den lijve koude gijlgeven>en niet onbequacm
om het heet bioet ende lever te verkoelen , datfe

daeronvdegene diehetfige koortfen hebbé, gefont

zijn : macralfoo de Vorens,infonderheyt de groo-

te, door harén vochtigen aer^iichtehjeken komen
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tc bederven ; foo foude ick beter achten , dat men
de felve in fulcke gelegentheyt liet achterblijven.

,

De ^HOecff noch kleyn zijnde is vrongeligh van
vifch, niet hert om te verteren, ende wertlichte-

lijck door het lichaem verfpreyt. Dandegroote
ende ouden en zijn foogoet niet.

Den 25ttf£0 is malfcb en vrongeligh van vifch,

fonder eenige vettigheyr. oftaeyigheyt , is licht om
te verteren, ende geeft goct voedfel : 'cwelck noch-
tans flap is , ende haeft vergaet. De befte zijn die

fcherpft op den rugh zijn en in fchoon water loopé.

De <&&iptt$ werden veel in de vy vers gehou-
den, ende letren wei voort. Sy zijn facht ende

vochtigh van vifch, ende doen oock eenighe over-

tolligheyt vergaderen. Endedaerom en dientmen

geen ander Carpers te eten, als dia in klaer water
ghevangen werden» ende oock» ghelijckmen meed
alle viiTchen doet, werm, op datfe de maegh niet te

koelende te vochtigh en maken : Daerom en die-

nen fy onder ander koft nietghegeten te werden

,

ende en dient oock niet datmen daer kleyn bier op
drinckt, maer goede wijn. En is oock beter datfe

et wijn ende fpecery, ghelijckmen ghemeenlijek

oet, geftooft werden, als fimpelijck in vvaterge-

oden, endealfdan geven fy geen quaet voedfel. Dq
arpers, werden ïn't Latijn Cyprini geno^mc, on-
er welcken naem mede den 25jaeffetU begrepen

vert ,by fommighe Cyprinus fottts genosmc,cnde
den Carper van voedfel niet feer onghelijck.

Den 23arÖCCl vvertbyofts niet veel ghegheten s

nde oock weynich gheacht. Vele hebben van

era een fprceck-vvoort, dathy noch warm,noch,
F f 3 kour,
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kout, nochghefoden , noch ghebraden goet en is.

Welckfeggen mifTchicndaer van daen ghekomen
is,omdatde kuyt van defclve nier alleen krimpin-

ghe in den buyck maeckt , maer oock doet braken

ende ter ftoel gaen , ende de boors verweckt , ende
de eygé werekinge veroorfaeckt , die van feni jnige,

ende geweldigh purgerende medicamenten komen.
Waerom de kuyt van dsfe vifch gants niet gegeten

en moet vvetden. Maer de vifch felve , alfoo hy
van ghcen quadegijl enis, mach men wel fondcr

fchroom eten.

De %Rm&ltp ofte ^jttBe vvert by vele voor
deedclftc vilcögehouden^eh derhalven by delicate

luyden veel geacht, is van goede en leckere fmaeck»
alshy wel toe-gemacckt is, ende in de wijn (het!

welckede gemeene bereydingeis
)
gheftickt , ende

met fpeceryen geftooft wert. Maer even-wel en

j

verheft hy oock op die manier niet al fyn flijmig-

heyt : waerom hy oock met recht vande Medecijns
onder de ghefonde, viffchen nietgerekent en wert

cn infonderheyt voor de gene die gicht, ofte eenige

qudling aen de fenuwen hebben,, voor onbequaem
ghekeurc.

De ^eelt hout hem m#eft in flickige , en moer-;

achtigegtoüt, daer hy oock dickwilsna ruyckt.Hy
en is noch goet van fmaeck, noch van voedfel,maer

maeckc quaden gijl , die licht verderft, ende om fyn

flijmerigheyt niet wel verdeeken wert, ende daer-

om verftoppinge veroorfaeckt. Infonderheyt wert

hy inde Hom fdagé voor heel ongefont gehouden.
Die in dé Rivieren , ende klare wateren ghevangen

werden, zijn fooquaet niet, als ^andere hoe-wel

datfe
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datfe oock niet heel goet en zijn , ende alleen den
genen, die veel werck doen, niet fchadelijck. Maer
die haer in poelen, ende flickige gronden onder-
houden ,

zijn de quaetfte van allen , foo van haer

eygen nature, als van wegen de plaetf> #

Den 25Itec6 wert mede voor flechte vifch gehou-
den , is dickwils beter van fmaeck , om dat hy een

groote gal-blaes heeft, die in't feboon-maken lich-

tclijck breeckt.

Onder de kleyne viskens , de welcke licht te ver-

teren zijn, en goet voetfel geven , werden gereken*

De ^0(1/ endede 4&lUt\btl/ die fmakelijck ende
gefontzijn, endederhalvcnToo welde fiecken,al$

degefonden konnen voor-gefet werden.

%tl ende f&altttgïj( is wel lieffelijck ende aenge-

naem van fmaeck, maer vol van taey endcglat vet;

vvaerom fy oock nauwelijcx in de handen karrghe-

houden werden, fonder te ontgiijen, w^er van het

fpreeck-wöortcomt , Een gladden aelby de ftaert te

hebben» Geven geen van beydc goet voedfcl, ende
zijn den fiecken, noch denghefonden goet om te

eten,infonderheyt wat veel.Dan alderquaetftzijnfe

voorde ghene, die een quade maegh hebben, ende
die met gicht ofte fteen ghequelt zijh. Oock hou-
denfe den loop der vrouwen regen. Sy zijn beter

ghebraden ofte met wij n ende fpecerijeu gheftoofc,

dan ghefoden, omdat daer door haer overtol] ighe
flijmerigheyt verbetert wert.

Vm de vifch met harde fchelpen.

Onder de Vifch, die in harde fchelpen befloten

is
,
zijn de <©efïetjS van allen tijden voor dq deli-

F f 4 c^et*
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caetfteghehouden. Wantfy verwecken appetijt

endc luft om te eten , endc om by te flapen , het

welck alle-beyde luftigheende delicate luyden wel
aen-ftaet. Sy hebben een fultigh fap , ende daerom
inaecken fy oock den buyck weeck, maer fy en
voeden niet veel, ende zijn de maegh,terwijlfe ver-

teert werden, bcfwaerlijck>endcdoenin een kouwe
maegh veel flijm vergaderen , ende verooriaecken

lichrelijck verftoppinge • En moeten daerom met
fout i peper, ofte ander fpecerijen gegeten werden
Dan beft zijnfe met boter, peper, (out, ende wijn

ofte tuffchen twee fchotels, oftein haereygé fchelp

op den rooier ^eftooft.

De JBpffdtn en zijn noch van fmaeck, noch
van fubiianuc by de Oefters te geii)cken. Raeu die-

nen fy niet anders als voor iacke-dragers, en dier-

gelijckedieeen ftereke maeghhebbé* Sy zijn beter

gheloden , ende dan met peper endc azijn gegeten.

Doch het voedfel datfe geven is caev,, t n fliimerigh

oe Crabbe/ &ttut<tahbt/Mmftt/<ti>Mmttj
3S5oflTc-trabbt/ g£V<ena| meeit, eenderhandc voed-

lel. Sy zijii , ïnlonderheyt de groote, hard-achtigh

te verteren : dan wel verteert zijnde maken fy vele,

niaer grove gij»l, ende moetender-halven ghegeten

worden met een verwarmende ende dun-makende
faüfe , om haer grovigheytende tayighey t te bene-
men, als is afijn met peper. Sy moeten alle-gader

levend in de Ketel ghefmeten werden, anders en

doogen fy nier.

De Slp-&tuptBen werden mede by vele voor
groote delicaies ghegeten. Sy zijn taey ende hare

<É>mte verteren t behalven hetachterfte datfachtm
en-
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cnde is beft alleen ghegeten. Het welck oock waer-

genomen wert by de gene, die de wijngaeu-flecken

voor fpijfegebruycken ,
gchjck ick in Italien dick-

wils gefien hebbe ; dan alfoo wy hier te land^ fulcké

koft niet en (hoepen , loo ift oock onnoodigh, daer

van veelte fchrijven.

Alle defe koft wert weynigh tot voedfe^ofte om
den honger te verfadigsn ,

gebiuvckt ; maer meeft

tot veranderinge , ende leckerheyc.

Oefter Garnaet, KAly^kruycken %

Is geen koft voor holle bnychen ;Wmt dat woont in hardefchelpen ,

Plagh den hongher niet te ftelftn :

Kleeft , in Steur
, ofBoffe-krabben.

Schoon fy ons de mage fchrabben ,

Syn alleen voor gtyle luften »

I)ie ons noyt en laten ruften \

Chy , die nat den regel leeft »

Eet dat beter voedfelgeeft <

S E N E C A Epift. cvni,

Pftrea non cibi 9 fed ohkBamenta funt , ad edendum

faturos cogentia: quod graüjfimum eft edactbus, &
fe ultra quam cafinnt farciemibut, faeiU defcen[ttra9

factie reditttra.

Ff 5 Van
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Van den Dranck \ ende eerft van

het Water.

Het XVII, CapitteL

Wl ^omen tot ^en drznek* de koelte van het leven ,

* * Die kan een dorftigh menfch alsweder adem geven
9

Die kan een dorre Kiel vernieuwen hare kracht ,

Schoon datfe leyt en fucht en van den dorft verfmacht.
Maer leert hier, Hoüants volckt eer dat wy vorder komen

Wat vocht tot uwen dranck isdienftigh aen-genomen\

Niet alderhande nat en dient tot dranck bereyt ,

Vus maccht in dit geval een noodigh onderfcheyt

.

Het Water was voor eerfl een dranck voor alle menfehen

En nitmant van het volck en konde beter wenfchen %

Het Bier was onbekentdat heden wonder doet
%

En daer en wert geen druyfgetreden met den voet.

J^Aen vvift geen honigh-raet met water op te ftedén ,

Om vooreenfoeten dranck de gaften aen te bieden %

Neen , neen , eenfuyve'r natgefproten uyt den gront 9

Dat was gemeenen dranck enyder bleefgefont .

Doch naer het eerfte volck van Godis af-gevveken »

$00 vvoonterflim vergif oock in de reyne beken \ \

Hier vint menfelfaem vocht dat fuer of bitter ftoaeckt
x

En elders killigh nat dat dicke kroppen maeckt •

{Jhy, wilje > na de kunft, gefonde waters kiefen

,

Waer van haerfchoom veruw noyt maeght en fal verliefen

Noyt man fynjeughdigh bhet f foo komt geminde vritnt

En leert hier wat gekoockt of ratu gegeten dient.

De
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DEn Dranck is voor de menfche foo nootfake-

lijck>als dcSpijfe.Wanc gelijckdoor d^Spijfe

de drooge cnde vafte ghcftakenis die verteert was

,

herftelt wert ; foo doet oock den Dranck fo't genö
dat vanonfe vochtigheyt vergaen was. En dinshec

voornaemfteghebruyek van den Dranck, de voch-

tige gheftaltenis van ons lichaem , de welcke gefta-

digh verteert en vergaet » te herftellen ende te ver-

nieuwen. VVaerom oock de Nature ons den dorft

gegeven heeft, die een appetijt ende begeerte is van
vochtighcyt, ende dranck, te weté van foodanigen,

die niet alleen uyt-wendigh, maet inlönderhey t in-

der daet,ende krachten vochtigh is, noch oock in

hitte uyt en ftecckt. Want anders en {oude hy de

verloren vochtighcyt niet konnen vveder-geven

,

ofte <fé dorft over doen gaen. Hierom het V lee(ch-

nat,al kan het miffchien al uyt-rechten, dat den
dranck doet: foo en kan het even-wel den dorft

niet liften, om dat het eenige drooghte behouden
heeft uyt het af-koocken van de vafte deelen van't

vJeefch. Hetfelfds vermach Zee- water noch min-
der, 'twelck door het fout droogh-makende kracht

heeft. Als by die vocht-makende kracht van den
Dranck kouwégheytis, foo kan het veel meer den
dorft hffen , als of den dranck warm ofte laeu was.

Waerom een koelen dronck oock veel aangenamer
is, infonderheyt als het heet weder is ,ófte dat het

ichaem door veel gaen, ofte arbeyt vermoey t ende
verhit is. Wantalloode hitte die van buyten in

pns lichaem komt,groote kracht heeft om ons lio

laem te verfwacken,ende de vochtigheyt te ver-

ftrocyen : omfulcxte voot-komen,ende de krach-

ten
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ten die uyt het vervliegen van de vochtigheyt ghe-
krenckt werdé weder te verfamelé is koude dranck
fonderlingh bequaem,ende doet het gene , dat war-
men dranck niet en foude konncn doen; dewijl de
vochtigheyt in den dranck alleen niet genoegh en
is , ten fyfe van de kou geholpen wert. Maer hier

moeteven-wel maet ingehouden, ende op dentijt

yan't jaer , weer , ende complexie gelet werden.

Behalven dit gebruyck,te weten den dorft te ver-

flaen, endede vochtigheyt te herftellen , foo heeft

den dranck noch fyn ander nuttigheyt, maerghe-
meen met ander nat ende vochtigh voedfeL Want
hy helpt dat die vette ende dicke vochtigheyt door
de naeuwe aderen kanfchieté. Doet mede defpijfc

in de maegh onder malkander mengen, énde ver-

dunnen, op dat fy lichter foude verteert werden.

Verhindert oock dat die vettigheyt tot voedfel van
*t lichaera gefchickt , van de hitte niet ontfteken en
wert.

Tot Dranck wert infonderheyt Water en Wijn
gebefight, ende't gene nae de ghelijckenifle van de

Wijn van tarwe, gerft, ende hopghemaeckt wert,

te weten Bier: oock Mede van water ende honighf

ende fap van appelen , peren , ende cjjergelijcke.

Van Water.

3^et Wdttt én is niet alleen dé gemeené dranck

van de bcetien, maer oock van vele menfehen. Als

opeen lekeren tijt de Romeynfche Soldaten ona

wijn riepen, feyde Pefcennius Niger 9 Hebt ghyde
Rivier , en eyfcht ghy noch water ? In Vrancrijck,

Xtalien , Spaengjen en djiackea de _Vrouwen naeu-
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lijcx yet anders. Maer fy hebben aldaer beterende

klacrder water, ende 't welcke foo raeti niet en is

,

als hier te Lande. Nochtans en bekomt het een

yegelijck niet even- wel. VitforQayet in 'c tweede

deel van fyn Hiftorie der oorlogen van Henrick de

4. in Fran^ois befchreven, ende voor hem Cicareüi,

in fyn Italiaenfche befchrijvinge van't leven der

Paufen , verhalen , dat de Paus Gregorius de 1 4. vaii

fyn achthieh jaren af niet als water ghedroncken
hadde , ende dat by vele geoordeelt werde, fulex de

meefte oorfaeck te wefen , dat hy feer met de fteen

gequelt was : om datter, feyt Cicarel!i
9
geen water

foo fuyver en is, ofte het heeft eenige aerdachtige

vuylighcy t : de welcke in Lichamen , die daer toe

genegen zyn , (ende een fteenachtige vruchtbacr-

heyt hebben, gelijck *AreUu$ fpreeckt ) feerlich-

telijck in graveel ende fteen komen te veranderen,

Daer is in Ormus een gemeene fieckce van wormen,
diein de beenderen groeyen, welckers oorfpronck

het water , datfe aldaer drincken , gheley t wert

:

waer van onder andere te lefen is by Linfchoten in,

fyn Voyagien op het fefte Capittel. Daerom ftaec

ns wel te letten, wat water wy gebruyeken , ende
waer in wy onlê fpijfe laten koocken. Het gemeen
water is van gematighevt kout ende vochügh, geeft
iet lichaem meer veranderingh , als de Lucht : óm
lat het water lange in een plaets (lede hout , daer de
cht haeft vervheght.ende die van daegh in Vlaen-
eren is, komt binné twee drie dagen m Afrijeken,

de foo al voort in andere Landen , als uy t Arifto-

ks aenwijft Huarte in fyn Spaenfch onderfoecie

r Verftanden, Ende gelijck de Philolbphen feg-
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gen, dat geen fuyver ehmènt kan aliment ofte voedfel

wefen , foo gnet het oock met het water, dat by ons
nergens fay ver» ofceonvermenghc gevonden werr,

welck rncnghfel groot ondeifcheyt ende verfchil

in't water maeckt.

Het befle ende gejfbntfte water, feydt PUrAus 3 1.

5. is, 't welck de Luchc alder-gelijckftis, dat klaec

in'toogh is>eh nergens na en ruyektofte enfmaecl:.

Die geen wijn en drincken , zyo de bequajemfte ,

'

om hier van te oordeelen, de welcke het ondèr-

fcheyt van't water foo naeu konnen proeven» als

vernam anders van wijn ofte bier. De autheuren

befchrijven hier beneffens noch andere keuren van:

goet water. .Te weten , het welck ras heet, ende ras

kout werr, Hipp* $. lAphïzG. ende GaU /. Simp.

Want 't gene het van buyten door de uytterlijckej

warmte lijdt % dat is gcloofelijck , dat het oock van)

ons innetlijcke warmte lijden, ende hetin-gewanf!

niet beiwaren en fal. Om welcke oorfaeck foo wer-

den vleefch, ende vruchten veeleerder moruwinj
goet water, Soodat drae yecgcnoegh Jfïeden.med*!

eenteeckéis van goet water. Siet Cafaubo». AnirndA

in 2. tAihen 7. Gelijckoock is » dat den buyck nicj

openbiaeit, noch langh daer in blijft , maer rail

gelooft weit. .Siet C*L Rfod. 27. A. £. / Voor hei

befte water, wert van Hipp. gehouden, *t welck nic!

veel wijns en kan verdragen: dat is » 'twelck by eei l

weynigh wijns geinenghtzynde, noch ftcrek g^e ^

noeghis,als breedergefïen kan werdéby Cafaahhl til

op lAthmycit. Sommige wegen het water , end tei

houden ha lif;hftc, voor't befte r ïUn*cit> AnW vo

nemen eenige ftuexkens linden , ende maken dij
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in verfcheydé water nar, endc 'tgene eejrft drooghr,

keurenfe voor het dunfteendehghfte water.

Defe teeckenen van goer water, werden minder
ofte meerderin de wateren bevonden , na den aerr

ende de verfcheyden nature van de felaige . Want
daeris Fonteyn-waterjRivier-water^egen-waier,
Pur-water

,
Moerajch-water, Snee-water.

JPonteptt-to^tCl heeft alder-m£eft <lëteeckenen

vangoet water, ïnciié het befte gekofen wen. Want
alle Fonteyn-water en is niet even goet: maer het

Defte is, dat de verhaelde teeckenen heeft» by de

iwelcke noch andere gedaen konnen werden. Hip-

pecraïes in fyn Eoeck van de Lucht, Wateren,ende
Piaetfchen

,
prijft voor het befte , 'tvvclck fpruyt

ende loopt tegen het op- komen van de Son,infon-

iJerheyt de Somerdaeghfche- : dat cock tiy t fuyvere

lerde voort-komt, ende door geen flickerigé gronc
bn loopc, maer dat over zantende fteencn vloeyt,

fnde geen modder mede en lleept : ( foodanige van
le bergen komende zyn krachtiger fcyt Plutxrchus

t

Is die in grachten , ofre in't vlack loopen » 8. Sym-
os. s. ) dat des winters lacuachtigh , ende fo roers

oei is , waer van de oorfaeck de diepte , endc dien

olgendedc fuyverheytvan de aderen toe-gefch re-

en vvert. Maer de ^vaceren die cenigen (maeck
bben, vvi|(en aen déaertvan deplaedche

(
Senec.

Nar. Qu. 20, ) daerfedoor-loopen, ende brengen

|iet haerde krachten van't minerael , als aluyn,

pher , koper-root , ende diergelijckc, ende moe-
n derhalven niet voor ghemeenen dranck, maer
por medicina len-dranck gebruyekt werden. Ghe-
|ck vvy hier het Spae-vvater doen. Siet dacr van

brce-
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breedetby Doftor Langius in fyncn 43* endc44
Brief van fvn tweede Boeck.

ötÖÏCt-toatet is gemeenlifck meeflendeel Fon

teyn-vvater; want uyt vele Fonteynen te famen
ioopendegroêyen de Rivieren. Ende om dat alle

'Fonteynen , die in een Rivier loopen ; niet juy

van een nature en zijn, foo heeft het Rivier-water

oock eenen vermengden aert , ende krijght daer en

boven noch een verfcheyden nature van d' aerde

daer het dicwils noch een groot ftuck weeghs door

loopt , de welcke fomtijdts kleyachtigh, fomtijdts

rrïodderigh , fomtijdts fandigh van gront is . Al
met wert het Rivier-water oockTeer vermeerden

door het fnee-water,dat van de bergen komt vallen

ofcedoor het ftorté van veel regens. Mier dat vor

deel fchijnt even-wei het River-water te hebben
dat, dewijl hereé groot reek loopt, door dat fcho

pen ende bewegen verdunt, ( PUn. 31. ƒ. ) ende fy

raeuvvighey t als gebroken, ende met eenen van d

ftraien der Sonnen .verteert wert. Maer men moe
daer op lette, dat alfmen Rivier-water wil gebruyc

ken, infonderheyt dat uyt onfe havens % daer me
alle dingen in laet vallen, ghefchept wert, het fel

eerft in den emmer laet ftaen befincken ,
op dat h

flick ende vuvli2;heytin den bodem mach blijven

Öegett-toatet wert van Pallxdius
?
<Averroest &

boven alle ander water geprefen, ïnfondethey^fe
Avicenna, het welck des Somers met den dond
neder-vait, als zynde het dunfte ende lighfte ; gh
lijck te voren oock Hippocrates geleert heeft C.Ep
£nde het is vvaer , indien men maer op de dunni
heyt, ende lichtigheyt foude willen letten , datme
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hetfelfde voor het ander Water foude moeten ftel-

kn. Maer alfoo uyt de aerde door de hitte ver-

fcheyden dampen op-getrocken werden , die tot

de» regen ftofende materie by-brengé ; foo (chijnt

wel dat het Regen-water foo heel fuyver niet en is-

Om welcke oorfaeck het oock lichtelijck komt te

bederven, gelijck Tlinius medefeytopde gemelte

plaets, ende de redenen daer van aen~wijft C*l
Rhodigin. 27* AnU LtB. Ende ons Regen-water
dat van het dack gcmeenlijck in een loogoot valt*

enfleept niet alleen daer van een deel vuyligheyt,

maer treckt oock dickwils eenigs ceruysheyt uyc

J

het loor ons Lichaem feer fchadelijck.

f^Ut-toateC alfoo het onder de aerdc is,ende bo*
I ven d' aercie niet verheven en vvert , maer in de

,

diepte, ende ftil blijft, totdat het meteen emmer
uyt-geput wert, is grofende fwaer; vvaeronvhet
Jangh in den buyck blijft hangen , ende het inge-

d ;want b 'fchadi^ht.

)C ièttUfiaenbe-toatet / ende dat uyt Moetaffen

»( gehaeit wert, zijn vandealderquaetfte. Want des

nciSomerszynfe nootfaeckelijck
(
feydt BiffoeraUsdt

>\vAer.&c. )
heet, dick, ende ruyekende, des Winters

^[kout , beroert, cade bevrofen. Ende dewijlfe ftil-

en
J(laen,ofte niet als heel langhfaem bewecghtcn wer-

jji
|ien, foo komenfe lichtelijck te bederve ; als oock

,

J(ej

gelijck P/**4rd&«jfchrijft 8. Symfof. s. om datfe veel

j lerde in-genomen hebben; eh zyn derhalven raeu,

lick, ende veeltijtsquaeraerdigh ende peftachtigh,

'||j\ndcrs befwaren fy even-wel de Maegh, verftop-
' J ,ien het in-gewant, verderven de humeuren; wacr

0 yt nictfclden quadc koortfehen voort-komen.
'

'
|

G g Sneer
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^tiee-toatet/ ènd* dat van gefraolten pjS komt,

wert mede voor feer ongefont ghehouden , Hipp.

tik ende ^Atift by Muretum 9. Var. Lift. 9, als heel

grofendedick zijnde. Want als het water door de

kou foo bevrieft ende verdickt , dat het fnee ofte ys

wert, foo werden de fijnfte deelé daer uyt-geperft.

Beha! ven dat in het felve oock een groote kou is ,.

de welcke de Maegh ontfteltende befchadight. En
al ift dat jonge ftercke luyden haer fchade niet ter-

ftontgewaeren werden: foo vernemé fy die even-

wel met den ouderdom , ende krijgen foodanige

gebreken in de gewrichten . (enuwen , ende het in-

gewant,datfc de fel ve niet lichtelijck en verwinnen*

Doen ickuyt Italien over de hooge bergen quam*
xAlpt$ genaemt , fagh ick al 'tvolck aldaer met feer

groote kroppen , het welck my meerder foude ver-

wondert hebben,hadde ick niet te voren indé Poëet
luvenfilii gelefen $a$. ij»

Quts tumidum guttiïr miratur in <Alpibui?

fUn'ms fchrijft dat fulex comt door foute van t
water dat fydrincken, infyn 1 i.Boeck vande Nat.
Hift. op het 37. Capittel. De ghernelte Langius*

Medicijn van dé Palfgraef, inden 43 . brief van iyn

eerfte Boeck, ende dé 4. briefvanfyn derde boeck,
geeft hier van de oorfaeck, dat het volck aldaer wa-
ter drinckt , dat uytde bergen, daer veel mctael in

is, af-komt loopen,ende dat veel quicfilver by hem
j

heefr, Maer al en kan niet ontkent werden, dat het i

quicfilver een befondere kracht heeft om het {lijnt

na de mont en keel toe te drijven . foo dat het oock
van buy ten geftreksn iijnde , doet quijlen, ende dc

tan-
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tanden los maeckt,ghelijck onfe Chirurgijns wel
bekent is: dewijl even-wel in Hongarijen , Seven-
bergen , ende andere plaetfchen daer het quicfilver

ingroote menighte voort-komt , die kroppen niet

gevonden en werden , foo dunckt my beter te zyn,

dat men fimpelijck de oorfaeck leyt op de rauwig-

heyt van het fnee-watcr, dat van die hooge bergen
komt af-loopen , én van die Luyden aldaer vvoo-
nende van jonghs oj^gedroncken werr #

Om alderhande fouten te verbeteren , ende alle

wateren bequamer tot den dranck te maken , wert

hetop-fieden feergeprefen ;vvaer door niet alleen

de kouwighey t ende rauwighey t verbetert en wert

,

maer de aerdachtige en ongefonde deelen , die daer

in zijn, ende foo naeu onder een gemenght blijven,

datmenfe niet ghevvaer en kan werden , komen te

fcheyden, ende de warmte over zynde , gaen op de
gront fitten. Plinius feyt op de meer-gemelte plaets,

dat de remedie voor quaet water is, indien'top de
helft gekoockt wert. Dit gekoockt water is al by
de oude Griecken in't gebruyek geweeft, ghelijck

blijekt uyt Hipp. C. Epid. ende iAthen.3. Deipn. 34.

maer niet op de manier , als de Kevfer Nero dac

toe-maeckten
(
CafaubJn AritmaL ad Atk cit) ende

teRoomen ghebruyckelijck was, naehem Dècoft*

Neronis genoernt. Het is een vont, feyt Plmius van

dé Pnn^e Nero, het water te koken , ende dan in

een glas gheJacn in't fnee te koelen. Waer door
men het vermaeck van de koelte heeft, fondet de
fchade van hetfnee. IuvwaLSut. $.

Si flomachus domini fervet vinoque cikoque,

Frigidior Scythiw pttitur decoft* (ruims,

(j g % Maec
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Maer defen leckeren dranck en quam Nero niet

wel te pas» als hy vluchtende uyt Komen , ende om
fyn tyrannije ter door vervolght werdende,onder-
wegen water uyt een plas metfynhant dronck, feg-

gende , Et hdc ejï Neronis decocta* En dit is bet lecker

gekoockt watetken van Nero, gelijck Suetonius'm

fyn levé befchrijft. In Italien is noch (eer gemeen ,

die wijn in dubbele glafen te doen , daer in't buy-
tenfte ys is : maer hy is al te jjout > ende doet oock
fchade» infonderheytals menfeer verhit zynde die

groote kou in-neemt . Sommige mifprijfen hec

koken van 't water, meenende dat daer door de

dunfte deelë van't water uyt-waeffemë, en de dickc

blijven: maer men hoeft niet te vreefen,dat het wa-
ter met (leden dicker fal werden : want het fal eer

allegader verdeden, ende uyt-waeiTemé , als dicker

werden : ende 't gene uyt-vvaeffemt en is niet het

dunfte deel van't water, maer het heele water *, ende
wat dickigheyt datter onder vermengt is, dat komt
nae het koken te fincken , ende van de fuyvere fub-

ftantie des waters tefcheyden. Maer foo yemant
het water met een helm o ver-halen, ofte diftilleren

wil, die (al het fonder twijffcl fuy verder , ende veel

heter maken.

P L I N I V S Lib. xxxi t Cap. nx.

Qmnem decottam utiliorem ejfe convenit. Vitiofd aqtw
rmedium ejl, fi decoquatur ad dimtdias fartes*

r
Vaa
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Van Wijn.

Het XVII I. Capittel.

O Wijn,o macht)gh nat ! 0 vyljngaertsfoete vruchten ï

Ghy doet de bleeckeforgh en alle droefhtyt vluchten^

Ghy faeght de vreefe vvech , en getft een blooden man
Dat hy oocM vooreen Prins vrymoedigh fpreken kan:

*Hy fchunt hem vet te zijn , fchoon dat hy hyfterfchraelh %

Hy beeldt hem rjjckdom in al i> hy maer een kalis %

Hy pocht op fynbeleyt^ en niemant fy^s gelijck t

Fen hooft vol foete moft dat is een Kjningh-rijck .

j

Indien een jonge vrou u krachten komt tefmaktn ,

Ghy ftih haer gullejeught
%
haer luften gaende maken ,

En alffe boven maet haer met u vocht begiet %

Sy kem haer eygen man , heter echten hoeder niet.

Ghy kont door uwe hulp een dommen geefi verlichten ,

Ghy kont een traegh verflant eesi versjen leeren dichten*

Ghy maeckt dat menigh vorfi fyn hoogen ftaet vergeet 9

'En ah het hem betaemt fynplichten nieten weet .

\iaerghy noch even-wel , gelijck vvy konnen mercken 9

En pleeght niet over al op eenen voet te vvereken

:

Hier vvort een deftigh man door u gelijck eenfchaep t

En daer een hoogh gemoet gelijck een rechim aep

:

En fooje noch een reys voor hem wilt laten tapptn %

iy fal in korterflont gelijck een exter klappen

:

Enfoo ghy vorder gaet\een menfeh die vvort eenfvv'un \

Siet daer, 0 foete \eught > de krachten van dê wijn*

DE Wijn is beterende bcquamer dranck,dan

hec water. Want ai ift, dat hettelfdedendorft

G g 3 foc*
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ioo wel verflaet als de Wijn i indien men nochtans
op de gefontheyt wel wil letten , foo U\ men de
Wijn verre boven het water houdé. Want de Wijn
en is niet alleen de Nature aengenarner : maer het

teren , ende verfenden van het voedfel vvert daer

door meefgeholpen , en vvcrtdaerom van Hippo~

cratto 'öfflficb Igotyfig vehiculum alimenti gcnoemt.

Van denaerr ttióé nature van den Wijn zyn de

autheutenvan verfcheyden ghevoelen. Sy ftaen

wel allegader toe, dat hy warm is : maer of hy
warm ende vochtigh , ofte warm ende droogh is

,

daerin verfchelen fy. Wy lullen de redenen van
beyde fyde , om korthey ts wille , crvcrflaen , ende
aHeen voor-ftellen. 'tgene ons dunckt met de waer-

heyt overeen te komen , ende wy houden het mee
de gene , die van opinie zijn dat de Wijn kracht

heeft om te verwarmen ende te verdroogen. fcnde

indiender niet anders en was , dat fulex betoonde,

ende dat de Wijn veel vande nature van't vier had-

de, dit alleen foude genoegh wefen, dat de geeft,

die daer uyt ghetrocken wert (ende waer van de

Wijn alle fyncracht heeft) en de fijnfte Brandei-

wij nen die meeft van die geeft hebben, feer lichte-

lijck branden. Van wegen defen geeft , ende de

btandige, heete ende drooge nature, wert de Wijn
dickwils veel jaren goet gehouden. Maer het felfde

bewijft öoek ghenoegh , 't gene hy doen can. In;

wonden endefvveringen wert de Wijn bequame-
lijck gebruyekt , ende infonderheyt den geeft ofte

brandewijn , die de felve fchoon hout , ende van

alle vuyligheytfuyvert. Oockmaeckt ftereke en-

de milde Wijn dorft f belet den flaep, ende toont

oock
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oock door andere wegen, fooals medicijne, foo

ais voedfei, fyn verwarmende ende verdroogende

kracht. Wanthy en verdrooghtniec, gelijck fom-
mige rneenen , als medicine , ende vervochtight als

voedfei. Wanthy heefteen nature, endetoontda
felve krachten

, 'tfy dat hy als medicine, 't fy dac

hy als voedfei ghebruyekt wert : ende voor voedfcl

genomen, maeckt hy bloet, maer van fynen aerc, ta

weten, warm ende droogh. Alfoo de Wijn, ge-

Jijck wy hier voor gefey t hebben, is van die foorte

van voedfei, het vvelck niet alleen het bioeten ver-

meerdert, maeroock fynehoedanigheyt ccnigfins

verandert. Want als hy ghe.droncken wert van
yemant die gematight va complexie is, foo maeckt
hy fyn bloet warm ende droogh ; van een die felve

warm en droogh is, foo vermeerdert hy die com-
plexie : van een die cout ende vochtigh is , foo ver-

andert hy alfulcke complexie.
De Wijn is dan een medicamenteus voedfei ,

warm ende droogh: den eenen inden eerden , den
anderen in den tweeden, en fommige in den derden
graed. Soo dat de Ouden, om dat hy niet met fyne

hoedanigheden het lichaem foude veranderen , de
Wijn met water plegen te drincken

>
gelijck noch

\
hedenfdacghs in Vrancrijck en ander plaetien ghe-

i
bruyckelijck i$, ende in Italien weuhy met water

I
gheperft. Waerdoor infonderheytfyndtoogende

1
cracht ghebroken wert. Want al wert fyn warmte

\
oockwat verandert; foo en wijektdiefoo veel met

i
voor de kou van 't water : maer de drooghte v verc

l

lichtelijcker verandert, en tot matighcyt gebracht i

foo dat gewaterde Wijn niet Tonrecht voor warm
'

~
• - G g 4 en-
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ende vochtigh mach gehouden werden.

Al 't gene dus verre ghefeyt is, moef verftaen

werden van rijpe Wijn. Want alle Wijn van wat
aert ende nature hy zy , als hy maer rijp is , heeft

kracht om te verwarmen ende te verdroogen: maer
als hy onrijp is, ende meer na het verjuys, alsnae

de wijn fmaeckt, foo wijekt hy veel van de nature

van den rechten wijn.

Ondertuffchen ifïeroock in 't verdroogen ende
I

verwarmen van den rechten Wijn geen kleyn on-
j

derfcheyt, niet alleen van wegen fynen ouderdom»
maer oock van wegen fyn nai ure felve. W ant den

i

eenen wijn is ftereker,ende mach meer water ver-
t

dragen, eer hy verandert, als den andere: en (ulcke

zyn oock meerder verwarmende en verdroogende-

Maer men telt ieer veel verfcheyde Wijnen , nae

den fmaeck, reuck, koluur, dickigheyt ofte oun? i

nigheyt,dat is in de geftalteniffe ende ganfche ftoffe
j

van den wijn, als oock na het Lant, daer hy watt*

waer<toor wy van lyn hoedanigheyt oordeden.

Wat defmaeck belanght, de rechte §)Q£tt WljU
voedt beft , ende alfoo hy niet alleen de tongh «nde
rnont, maer oock de maegh ende in-gewant aen-

j |

genaem is , foo wert hy begeerlijck van haeront-

fgngeiii Maer alfoo hy wat dickachtigh is, foo ver-
j

Hopt hy, ende is derhalven de gene, die een ver*
; 2

ftopte ofte verhitte lever ofte milt hebben , feer
j

i

fchadelijck : verweckt oock fpanninge ende op-
j

) n

blafinge in den buyck, ende verandert oock lichte- d

lijck in gal, Maer is ghcfont voor de Longe , ende 1 i
]

verfacht de raeuwigheyt van de keel ; en en is niet , 4

cellest* noch cnvlieghc foo in'ibqofc niet, ofte en iiy
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befchadight de fenuwen niet. 3&}angr1ffl$n heeft

onder alle wijnen de min ft? 'warmte, b >|ftlangh

in den buyck, en engaet niet haeft door de aderen

,

noch en fchiet niet ras door het water af. Soo dat

hy goet is voor den buyck-loop ; maerquaec voor
de gebreken der borft encie longe. Want hy hout

! het op-fpouwen tegen. HeE is de befte wijn, foo

veel de Imaeck belanght , die uifTchen beyden gaet,

cnde niet al te foet , noch al te wrangh en is.

Daer en is oock geen kleyn ondcrfcheyt onder
de wijnen van wegen den reuck. Want die een

wijnigenendegoeden reuck hebben verquicken de
krachten, vermeerderen degeefteni verheugen hec

gemoet , ende verftercken alle de krachren vanher
Licbaem. Maer de wijnen die geen reuck en heb-
ben, zyn flechter , ende en zyn tot volmaécktheyt'

van de vvel-rieckende wijnen niet gekons.cVW-ae.r-

omfe oock met fulcken begeren van de maegh niet

na haer genomen en werden,noch foo wel verteert,

noch en geven oock foo goet voedfel niet , ofte foo
goeden ftoffe voorde geeften, nocb en verftercken

het hertc (oo veel niet , noch ien verquické Foó niet

het heelelichaem. Maer die eené vreemde fmaeck
hébben, hetry naehet vat, ofte verder virige ~

ofte

lateer f-éi ondèr géïrfèngt'itygelijck de gefolpherde,

iyn allegadsr fchadefijtk;

I Wt dè koleur en kari men foo wel van de Wijn
liet oordeelen,als uyt denréuek ende fmaeck. Oarï

laer kan' frren oock wat üy traden. Want Wtttt
3E)gt1 verwarmt mindef als de geelachtige : maer

liïlaer is noch onderfebeyt in de witte. Sommige
lalyn waterachtigh , ende zyn niet alleen wit, maer
Stj G g 5 oock
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oockdun. Defe enzyn niet fterck.rrccken niet veel

in'c hooft, maken wel water, ende zyn de heetc

cnde galachtige complexie bequaem. Nochtans
werdender eenige onder de Witte wijnen ghevon-
den , die in dunnigheyt eh klaerheyt het water foo

gelijck zyn,datmenfe met hetoogh daer vannaeu-
lijcx onderfcheyden en kan, ende even- wei fterck,

ende heel verwarmende zyn.

<©e ^toattc/ of a&jupn-roo&e ttëgrt isdick

vangheftaitenis, is mecitendeel loet, ende voedt

meer dan eenige andere : maer maed dickehgrof
bloet, blijft langh in de maegh hangen , verdopt de

leverende milt, ende vervult het hooft met fware

dampen, Hy is de ongefontfte van alle wijnen, in-
j (

fonderheyt alshy door oudthey.t noch dicker ghe-
|

Worden is.

W&ïltQt of ©ferige3©gn/ dat is nadengelen;
j

of gulden treckende, 1* midJcimatigh tuffchen den
)

Witten ende Swarten te rekenen. Die noch wat
[

bleycker is , cnde na den Witten meer treckr , bv de ! c

Latinen Vinumfulvum ghenoemt, gelijck dc iftijtt' v

fcl)0 XIDtjit/ is de befte ende bequaem fte , om het

hert , ende alle de krachten te verftetcken. ;J
."• 0000e UDjjtt is gemeenleek foo warm niet , in- i

fondetheyt den Bleeck-rooden,maeckt goct bloct,
y,

cnde en befwaert het hooftpi^t, is de mont ende de

imaegh aengenaem, die hy rr)ede door fyn t'famen-
ti

treckende cracht wat verfterekr. Maer indien hy
|jj

daer beneffens dick van geftaltenis is , foo en is hy

de Lever ende Milt, om de verftoppingea die hy
^ldaer veroorfacckt , niet feer bequaem.

M^er met defe koleuren gaet ghemeenljjck de

ma-
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*nate van de geftaltenis. De Dunnigheyt is infon*

derhey t in den vvitren ende vvaterachtigen wijn :

daer-nae in den Wijnigen: de Dickigheytin den
i fwanen, endcrooden. Dickzyn oock defoeteen

wrange. Daer en is oock niet weynigh aen gelege,

dat men op de dunnigheyt ende dickigheyt van de

wijn lette. Want de dunne fchieten haeft door

,

endezynalderbtquaemft, alfler haeftige verftcrc-

kinge van krachté van noodtn is, fy openen, doen
fweeten, ende water maken, ende reynigen den
loop des waters, dan geven den Licbame weynigh
voedfels. Maer de dicke geven veel voedf els , dan
blijven langer in deleden ftcken, ende verwarmen
ende verdroogen de felve , ende veroorfaken dick-

wils veel verftoppingen.

Den ouderdom maeckt mede groote verande-
lingh onder de Wijnen. JBofl is dick , ende
windtachtigh , maeckt colijck , ende graveel , ends
belet den water-loop ; maer maeckt ghemeenlijck
den buyck wecck , ende die dat niet en doet , is foo
veel te erger : ende veroorfaeckt dickwils groote
Ikrimpfelen in de darmen ,enderoot-melizoen , en
diergelijcke gebreken. Het vvelck meeft van Molt
komt, die uyt fuerachtighe ende warme druyven
jvJoevt.

5SïeUtoe W§tl/ die noch wat van de moftach-
»:jge loctight) l Dchouden heeft, en wert niet lichtc-

jijck door het lichaem verdeelt , ende maeckt rom-
nelingh in denbuyek, de maegl^ende hetganfche
ngewant ma winden vervullende.

<©Ubt ï©i)Il/ te weten de gene die door ouder-
llom icherp ende fterek gheworden is

,
befchadight

dc
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de fentwen , ende vervult de herffenen met vele

dampen* ende verhit het lichaem.

De Wijn die in ouderdom tuffchen beyde is , is

€ot alles de bequaemfte. Want door den ouderdom
openbaert de wijn fyn warmte : de welcke weynigh
kracht heeft in den nieuwen, meer inde gene die

N

wacouder is, meeft in de gene die over het jaer is.

Doch hier in valt mede veranderingh naedenaert
ende nature van den wijn. Want fommighe zijn

fterek ende vvijnigh
>
die leer verwarmen, (eet goet

zijn voor een koude maegh y de tennge helpende ,

endede (lijmachtige humeuren verdrijvende: dan
fy klimmen wat in'thoofc. Sommige zijn flapper,

ende hare krachten zyn oock in alles minder. Som-
mige gaen tuffchen beyden. Henige mogen tegen'd

leggen; fommige werden terftontfuer, ofte ver-

fchaelt.

Behalven alle defe verfcheydènheyt der Wij nen,

macckt het Landt daer de felvc waden, noch een

groot onderfcheyt. Hier te Lande is deFranfchede
gemeenfte ; de Spaenfche , de Malvafey , ende de

Mufcatell de fterckfte : maer de Rijnfche ( die van

den Profeffor Bmdius voor den beften borger van
Dordrecht plagh gherekent te werden ) den lieffeij

lijekften, foo van fmaeck, als van reuck.

©e Jtialbafep komt uyteen Griecx eylant v te«*j

genwoordigh CandU ende eertij ts Creta genoemt*J
l

alwaergroote ketelé langs de zee-kant ftaen, daerfe
I

in gefoden wert. Maer die niet verder als Italien en i

gaec, die wert nietghefoden. Sy is tweederley , de
eenefoet, fulcxals eygentlijck Malvafi* heet, ofte

M(êlv*fi* doke : de ander is rinfeh , die niet gefoden

ca
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en wert, fulcx als Malvafi* garba f ofte Liathö ghe-

naemtis. Defe heb ick veel te Veneticn , dan bier

noch noyt gefien. Mufcatel Wijn waft mede in het

felfde evlant, ende op ander ptaetfeïi. Die van

Irontignac in Langnedcck , heb ick op de plaets felve

ghedroncken , ende is den aengenaemften dranck

,

[ie men foude mogen wenfchen , ende daer voor

x>ck door geheel Vrancrijck endeelders vermaerr»

an den oprechten heb ick hier maer eens gefien ,

snde dat bvde heerelohan Bordels.

Ww<Zint 1 ofte Wijn ban %\imtm komt
t den zcv-kafit van Spaengjen , ende watt meeft

Catalonien , ende by Alicanten , ende van daer

yvert hy hierte lande ghebracht; maer meer ghe-

bruyektqavden buyck-loop te floppen, dan om
veel van tednncken : anders, als hy noch jongh

ende moftigh is , (maeckt hy feer foet , doch ont-

dek de herflenen feer.

Dewijl dan foo grooten vetfebeydenheyt onder
Wijnen gevonden wert, foo is lichtelijck te Gen,

Jat fy niet allegader even ghefont, noch allegader

en yegelijckniet even bequaem en zyn. Dan in*c

^meen zyn dat de befte Wijnen, die vanfmaeck
ffché foet ende vvranghzyn, wel ruyeken, klaer

fte wat nae den gelen trecken , niet te dun ofte te

ick , nochtans meer nae de dunnigheyt komende,
iet te llerck ofte te flap , niet te jongh ofte oock al

oudt.

Alfoo de Wijn voor vele te fterek valt , foo is al

an ouden tijden in'tgebruyck geweeft* den (elven

u t water te mengen ; ende den dullenGoc <>he-

ck Plutarchfis fpreeckc { kb*m [ent jit gerentta refpu-
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ilicau) door den nuchtere ende foberen te bedwin-
gen. Het welck den Wijn niet alleen lieffdiicker en
maeckt,ghelijck <AthenAtê$ betuyght is. Deipnof. ƒ.

maer oock veel gefoncter , te weten, daer goct wa-
ter is.Want gelijck Hippocrates in't boeck van d'oude

Genees-konft betuyght, den ongemenghden ofte

ongewaterden Wijn veel ghedroncken maecktden
menfcheeenighfïns flap, ende beneemt een groot

deel van fyn krachten. Het welck de Poëet Ovidius

oock te kennen wil geven met dele verskens

:

Gelijck onmatighfpel ontrent de jonge vrouwen
^anmemgh ongemack % en vreemde qmlen brouwen ;

Soo betert ons oock de vvijn> gedroncken fonder moet

Verfvvackingh inde kmcht , en menigh ander qumU

Maerhierte Lande, daer wy niet wel verfien ei

zyn van foo goet water, mogenwy dé wijn lieve

óngewatert drincken,dan daer raeu water by doen

de onfe Lichamé gichc:igh ofte ten minften rappigl

ende fchurft maken. Want de Rijnfch6 Wijne
vereyfcht immers geen water om te verkoelen: c

de Franfche hoe heet hy is , heeft foo veel water

achtigheyt ende flijmerigheyt, dat hy demenfche
van Vrancrijck, al doen fy daer feer goet water b)

al te lichtelijck volkrauwagien maecT;. Voorts ooc

de heete Spaenfche Wijnen werden wrangh eftc;

onliefFelijck als men daer water by doet ; ende «

Italiaenfche vvel-rieckendc Wijnen, als oock d

fy V'tno Greco ofte Griecxfche Wijnen noemen , d

fiin van deelen zyn>worden onlieflijek van fmaec
alfler water by ghedaenis. Dan de ftereke die)
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wijnen verdragen wel water, infonderheyt de Sici-

liaenfche , die dan oock beter van fmaecic worden

,

dan fy fonder water zijn. Dit heb iele oock te Mont-

feüiev hoogh in Vrancrijck gefien in onfe ordinaris

tafel-wijn, die ick noch d'ander ftudenten niet en
konden fonder water drincken , hoe-wel vvy fulex

1

pooghden tc doen; fonder dat even-wel yemanc
van allen eenigh fchurft gevvaer vverde, doordat

het water heel fuyver ende klaer was , ende de

wijn fterek ende volkomen rijp.

Soo verre ift by de luyden hier te Lande van wij ra

met water tc drincken , dat fy fel ve het water
t
dat

de nature daer in doet waflen, daer uyt trecken, ca
drincken a!^en den geeft, die vvy ghemeeniijck

25|önbe i&iyX noemé, waer mede menigh dronc-

kaert ïy n leven verkort. Infonderheyt de gene die

heet van complexieis,ofte met galachtige vochtig-

heyt overladen. Diehy noch meer ontdeed, en

1

veidrooght, 'ende de Lever, ghclijck men feyt, ver-

jbranr. Want hy is by-na warm tot in den vierden

graedt. Anders is hy feer bequaem in koude licha-

men , ende koude ghebreken. Want in fulcke ver-

iquift ende vetmeerderthy de natuerlicke warmte

,

verllerckt alle de crachten des lichaems, endedoet

yemant die flaeu is wederom rot fyn fel ven komen.
Van fueren wijn wort <5DtcB/ ofte 3©tjtt-a#jtl

gemaeft, die vercoelt eh rnaect de maegh graeyigh,

ende luft om te eten. Sulcx doet mede het fap van

-d
onrijpe druyven, ©etjiipS ghenoemt,maer en is

l
jniet bequaem, alffer ecmge verftoppinge in de mik

jjjj

ofte lever is. Dan geen van beyde wert tot dranck,

|
lC
itruer alleen tot faufe gebruyd. Ick heb even-wei

v ghc-
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gheleferi inde Hiftorie, die Anno 1631. van onfe
Nederlantfche Oorlogen te Roomen gheraaeckt

is by lamianus Strada , in'r achtfte Boeck , dat de
vermaei de Chiapin Vitelli, zijnde boven maté fwaer-

Jij vigh, ende foo vet en dick van buyck, dat hy den
felven met een fwachtel om dé hals moft op-fchor-

ten, ende daer verdriet, als in den oorlogh leer hin-

derlijck, in krijgende, hem ganfch van de wijn hie],

ende de ceft van fijn leven niet als azijn en dronck:

v vaer door hy rancker werde,ende fyn lichaem 87.

pont afriïam.

4"^j <f\u

Van Bier.

Het X I X. Capittel.

\T7/tf kander van het Bier den rechten aert befehri)ve» 9v * En of het dienftigh is voor allerhande lijven f

Dewijl het vvort gehoekt ujt vcelderhande gr*ent
"En datter felfaemkruyt oock onder vvort gedaen .

De waters even-[elfs zïjn niet van eener krachten ,

Het eene vvort geput uyt ongefonde grachten ,

Het ander uyt een beeck
, ofuyt een driftigh zant*

Het ander uyt een poel
, ofuyt een fdtigh lant .

lek fal dan , Holiants-volck t in vveynigh bier be/luyien
9

En op dit ganfch befiagheen korten regel uyten ;

Maeckt datfigh uwen dranck indtfe palen hout
,

Niet al te bijfierjongh , niet al te l^digh oudt»

Me
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Mïïn kan niet wel in't ghemeen feggen van wat
aert ende nature hec Bier xy, dewijl het foo

feer verfcheyden is, van wegen de ftoffe, het water,

den ouderdom, de maniere van bereydé. Het werc
hierte Lande gemeenlijck gebrouwen van Water,
Gerfte-mout-, fomtijts oock Terwe ofSpelte , ende
de bloemen ofte bellen van de Hoppe. Defe ver-

khevdedeelen hebbé elck hun eygenen befondere
krachten. Want het Water daer het Bier van ge-
brouwen wert , is kout ende vocht : het Mout is

droogende ende af-vagende , met wat vvermte : de
Terwe ende Spelte zyn middelmatigh vverm ende
droogh: de Hoppe verwermt ende verdrooght in

den tweeden graet» beroert het hooft, ende ver-

vult dat met waefdommen , verweckt het water
maken , ende heeft oock een af-vagende ende ope-
nende kracht.

Het Bier dat van Terwe gebrouwen wett,geefc

meer voed fel als 't gene dat van Gerft komt, ver-

wermt , ende v'ervochtight oock meer, infonder-

bey t dewijl by de Terwe ghemeenlijck minder hop
ghedaen wert, als by de gerft. Dewijl oock de
Terwe wat taeyer gijl heeft , als dc Gerft : foo

jnaeckt het Terwen-bier oock taeyer humeuren
in't Lichaem , maeckt lichtelijcker verftoppingen ,

infonderheyt foo 't niet heel klaer en is , ende drijfc

het water foo feer niet af.

Bier van Gerfte gebrouwen en verwermt foo feer

niet van wegen de gerfte, maer alfooder dickvvils

veel Hoppe bygedaen wert , foo krijght het daer

van een verwermende ende verdroogende kracht,

het voedt minder , ende maeckt dunder fap in'c

H h lis-
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lichaem, ende fet het water beter af. Het gene van
tarwe ende gerft onder een ghefoden wert , heefc

oock een gemenghde kracht. Dat van geen mout,
maer alleen van koren inde Son gedrooght

,
ghe-

brouwen is, heeft meer overtollige vochtigheyt,

endemaeckt dickwils verftoppinghe inde kleyne

aderkens.ende korthey t op de borft. Hoeder meer
Hoppe by gedaen wert , hoe het meerder drooght

,

maer minder voedr, foo licht niet en verftopt, ende
meer water doet maken.
Maer het meefteonderfcheyt van de Bieren komt

uyt het Water. Want dewijl het water van d'cen

plaets ofte d'ander feer verfcheyden valt , ende het

Bier niet anders en is als water met mout ende hop
op-gefoden : foo en kan het niet ghefchieden , ofte

den aert van het water blijft oock in het Bier.Daer-

omdie van de nature der Bieren wel wil oordeelen,

die moet infonderhey t wel letten
,
op de nature van

de Wateré. Want die geven fommige bieren eenige

byfondereygen fchappen. Waertoeniet vveynigh
en helpt de maniere van brouwen > ende het bier

toe te maken.

55ongÖ ofte 1&ttft£ 25ter / dat noch niet vvel|

gerefen endeghefoncken is, doet den lichame veel

hindernis, gelijckervvijs wy van den Moftgefeyt
hebben. Het maeckt winden in den buyck, doet

het graveel in de nieren ende blaes groeyen, ende
veroorfaeckt vele verftoppingen.

JSfrlltt TBttt is dé fenuweii ende de nieren hinder-

lijck, beroert de maegh, ende doet in't Lichaem
quade vochtigheden groeyen.

fflmt8-25Ut I dat in dc Maert ghebrouvven
zyn^
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xyndeniet voorde Somer en plagh gedroncken te

werden, is foo klaer als wijnende by-nafoo fterck,

wert hier re Lande by fommige voor ongefonc ge-

houden
, als krimpfelen in den buyck makende

:

maer de gene die het ghewent zijn , en voelen dit

ongemackniet. Maer men moet wachten , dat het

niet al te oude en te ftrafenwert, want dan wringt
het ^ feer in de kele , ende buyck , ende is de fenu-
wen qiaet. Voorts is het dunfte ende lighfte Bier

wel kout ende vocht van aert , door dien dat de
^Waterige eygenheyt ende ftoffe in't felve wel de
meefte is - het en is nochtans niet ganfeh fonder

eenige warmte. Maer de Dicke Bieren zyn veel

warmer; dobh minder als de wijn , die oock veel

funderende fijnder van ftoffe is.

Bier dat wel geloden, ende klaer is, niet te jongh
ofte te oudt, is vooralle menfehen bequaem om
te drincken.

Van fuer Bier wert mede SCjgtt gemaecktjdan
en is foo fterck niet, als Wijn-azijn.

Iuliani Epigramma in Vinum ex Hordeo
libr. i. Anthol. Erafmointerprete.

Bacche quis ? undt vtnis ? verum tibi de'nro Baabtêm»

Te bfltid novi , tantum eft cognims ille lovis •

Is Nefiar redoltt, hïteum tu , die agc. num tt

E fpiasfinxit Gallig, vitis inops ?

Non igitur Bacthum te demo % ftd Cmalem
Etfrumntigenam % na Bromium , im* Bromnm»

H h z V»
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Van denTaback.

Het X X. Capittel.

"De Tabtck-bUferfpreeckt.

XXf^t maeher eenigh Volck ffeek f vleefch > of hammen
* wenfehen,

xAIdat maecht drabbigh bloei , en onvermeuge menfchen;

Voormy ick weet een fpty die ick al beter houw >

Die draegh ick in mijnfack , ofin mijn wijde mom •

Kpom let op mijnbedrijf, ten zijngeenJleehte faken r
De koek dien ickgebruyek dat z$n mijn eygen kaken ,

Mijn keucken is een pijp , een doot mijn fchapperae »

Die draegh ick altijt met \ waer dat ick henen gae f

Een blat is mijn gebraet ; van hier 6 grage monden ,

Defchoorfteen is mijn neus , is dat nietwelgevonden ?

En roock dat is mijn drantk % wat pas ick op den wijn ,

Ick kanoockfonder hem geruft en vroUck
sKen houfaen geenfervet mijn vingers af te vegen.

Een kleyntje wetgebrujtktdat iseen grooten fegen t

Wel laeckt my dien het luft. Hetis een ruftigh man
Die met de minfie kofi hem vrolick maken kan .

DEwijl vvy nu van alderhande dranck ghefpro-

ken hebben,foo en fal niet ondienftigh wefen,

hier een weynighbyte voegen van denTaback, die

wy mede in onfetale feggen te drincken , al ift dat

vvy daer van geen vochtigheyt, maer alleen den
roock ofin trecken.

^öba(6 heeft den naem na een Lantfchap van
Weft-
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Weft-Indiendaer hy veel vvafl:,even ghelijck de

wortel Hhin*i ende Methoactn heeft , beyde in de
Apoteken bekent. Hy heeft mede den naem van

j&ICOttdttl/ nae eenen Nicoüus f die den felfden,

Ambaffadeur in Portugael zynde, van daer alder-

eerft in Vrancrijck bracht Anno 1 5 60. ghelijck de

Ridderende AdmiracI Dra**, den felfden mede in

Engelant ghebracht heeft ontrent het jaer 1 5 64.

Daer naeis hy oockin Hollant ghekomen, alwaer

mat den felfden nu een ftercken handel ghedreven
vvert.

De Taback en is niet kout van aert, om dat hy
den menfche flaperigh macckt, ghelijck Do&omm
eertijts plaghte meenen , maerheetende droogh,
gelijck hy daer nae oock door reden ende eerva-

rentheyt wel gheoordeelt heeft , ende dat wel
ontrent den derden graed

, ghelijck hy oock ghe-

ftclt vvert van den Engelfchen fchrijver Edoard

Dons, hoe wel hier in wat verfchillen den ita-

liaenfchen C&falpims , den Spaenfchen Monardes,

ende den Fran^oifchen DnUchamfs* van welcke
de twee laetften niet verder en gaen in beydc de
ghematigheden als in den tweeden graed , de eerfte

hout hem wel voor droogh in den derden ,maer
alleen wcrm in den eerften. Defe hitte blijckt ghe-

noegh uy t de bijtende fcherpighey t , die men inden

Taback ghewaer wcrt, als oock door dien hy foo

geweldighallevochtigheyt ende flijmerigheyt uyt

het hooft treckr. Maer behalven defe kracht, heeft

hy noch een verdoovende eygenheyt , ende den
roock in'tlichaem komende (mfonderheytinde
gene , die hem ongewent zyn te drinckeci

)
werpt

H h i de
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cle maegh om , cn maeckt den buyck heel los, met
groote ontroeringe vaa't geheele lichaem. Daer-
beneffens wert hem noch fonderfinge krachr tegens

het vergif toe-gefchreven. Hei is C Ancvvt \pcn

gebeurt dateenïhoepige kat eené broek mei rotte-

kruyt toe-geworpen was, die ly in-flickende op
ende neder fpronck % foeckende den ifelfderi uyite

braken $ macr tevergeefs. Devrou iulex iknde,
maeckte den mont op te krijgen , en ftacker taback

met boter m, waer door de kat aen't brake komen-
de, te lijf bleef Maer dit foudc alleen op *t braken

konnen gheley t werden. Dan vele verfekeren, dac

hy wonder goet is regens het peftilertjaei femjn.

Ende my is van geloof weerdige luyden verhack,
dat ten tijde alffer ieer groote ftetfrc te Londen in

Engeiant was,de Tabac huyfen heel beviel waren»

H a is aenmerekens weerdigh 't gene de gemelte

Monardes fchrijft, dat de Indianen hongeren dorft

met den Taback verftaen , op dele mametc. Sy
branden cenige fchelpen van Ri vier-ilccken , die

ftootcnfe fijn als kalck. Hier van en van dé Taback
nemenfe even* veel, dat knaeuwenle tot dat het ge-

lijck deegh aen malkanderen hanght , daer rollenfc

ronde bolleken^ van , als erweten, de welcke fyin

defchaduwe droogen, ende vvech leggen. Alsfy
dan door eenigc boffchen moeten reyfen daer te

eten, nochtedrincken cn is, foonemenfeal gaende
een bolleken tuffchen de lippen ende het onderfte

van de tanden, ende de vochtigheyt daer van ko-
mende, flickenfe door : ende met dat middel kon-
nen fe drie vierdagen fonder de minfte flaeuwig-

heyt honger en dorft wederftaen. De in-woonders
van
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van Thri&a doen het felfde met den roock van den
Taback. Den felven drincken fommige flaven en-

de arbeyders in Indien ende Spaengjen , als fy heel

vermoeyt gewerckt zyn , foo veel cot dat fy fuyfe-

lende daer van in flaep vallen: en wacker werdende
is al haer vermoeytheyt over.

De Taback moet des morgens gedroncken wer-
den , ende als de maegh ledigh is , niet van kinders

ofte die fwack van herflenen zyn,ofte die een heete

ende drooge complexie hebben j maer van dege-
ne, die fterck, kout ende vochtigh zyn , en veel

met finckingen gequelt werden. Indien even-wel
foodanige hem te veel drincké, foofal hy in piaetfe

van de fluymen op te brengen, ende de herffenen

matelijck op te droogé, het verteren van de maegh
beletten, ( vvaer door veel raeuvve vochtigheden
verweckt werden ) de herffenen ontftellen, ende de
fluymen in de borft verharden. Sooheb ick onder
andere, een man in defe Stadt gefien, die alle daegh
gewent was in detvvintigh pijpen tedrincken *het

yvelck hy foolangh dede, totdat hyfyncn adem
niet meer halen en konde , ende in de fluymen, die

hy door geen middel op en konde brengen , ten

Ieften ftickten.

De Taback vvert van de Indianen gefaey t , ende
verplant, gelijck by ons de Koole, daetna eer hy
bloeyt , af-gefneden , de kleynfte bladeren, ftelen,

ende knoppen in Spaenfche wijn, Malvafey , ofte

oock Ioopen bier gefoden met zout, en dan Anijs-
zaet , ende Gember daer by gedaen. > In dit uyt~ge-
perft en af-gegoten nat ( van de Spaengjaerts Cald?

genoemt) laeenfe degrootfte bladeren warm ftaen

H h 4 broe*
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broeyentot datfe geelachtigh werden, dan rijgen

fyfe aen een dicken draet, ende hangenfe uytde

Son te droogen, ende gedrooght zynde rollen iy

de (elfde op, ghelijckvvyfe hier te lande krijgen.

Op de felfde vvijfe vvert hedenfdaeghs de Taback
geocfFent by een Koop-man van Zeeiant , die jaer-

Ujcx ontrent de vijf ghemeten lams by Ter-Veer

met Taback-zaet befaeyt,ende dat op de vvijfe van

de Indiané teelt , ende nu vele jaren fyn koopman-
fchap daer mede drijft.

rW

Van Zout.

Het XXI. CapitteL

HE* zout is wonder nut , bet moetet albewaren ,

Wie kanderfonder dat
y in verre landen varen?

Al wat den menjche voetbal wat men [uyvel biet,

En deught of[onder zout
, of[onder pekel niet .

Geen koeken kan beftaen , geen meyt en weet te koken
,

Soo haeft als haer bet zout of pekel heeft ontbroken
;

En wie de tafel deckt f en zout daer op vergeet »

Die toont dat hy [yn ampt in geenen deel en weet

.

Zout dient ontrent het vley$ t het dient ontrent de vi[[en %

Vies kanmen beter gout % als zout , op aerden mijfen ;

Maer bieren over al foo dient de middel-maet»

Want alsmn dte vergeet
, foo wert hetgoede c^uaeu

Wy
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\X/Y hebben hier voor ghefeyt, dat alle Voedfel

genomen vverc van dingen die leven hebben,

als aerc-gewas ende dieren ; ende die geen leven

hebben, als waterende zout. Ende alfoo vvy van'e

water na d'ander voedfelen onderden Dranckge-
; handelt hebben, foo is het Zout alleen overigh,

wekkers nature vvy in dit Caputelnu korteüjck

fullen uyt-leggen.

Van alle oude tijden is gelooft , dat het Zout het

noodighfte was dat in de Spijfe gedaen konde wer-

den , ende dat wy fonder het felvcnieten konden
leven. Fli». sf * 7. Ende noch hedenfdaeghsen weit

niet eé tafel gedeckt fonder zout; (00 dat de dienft-

inaeght , die dat verfuy mr, gcmeenlijck gefey t wert

geen maeght te zyn ; het vvelck haer niet aenghe-

naem zynde, wel forge draeght, om het Zout eerfb

optefetten. Het is eerttjts infoo groore achtingh.

gevveeft, dat fe met Zout, inplaetfche van Wie-
roock, plegen haer offerhandete doen. Waer van
noch tot defen tijdt ghekomen is , dat men'evoor
ongeluck rekent , als het zout-vat over tafel komt
te ftorten, al ofde tafel daer mede ontheylight was.

De groote nootfakelijckheyt van het Zout,
bevinden vvy alle daegh ; ende fonder het felve

en foude niet alleen de koft onfmakelijck zijn t

maer geheel bederven. Het is de alderbefte fauce,

ende een fauce voor alle faucen , geiijck Plutarchm

feydr. s. Symp* $. De Oude hebben het oock voor
toe-fpijfe gebruyekt , ende zout met broot gegeten
(het vvelck noch onder gemeene luyden gebruye-
kelijck is, alfle yet willen geiijck als met eede be-

veftigen , datfe daer op zout ende broot eten ) ende

H h 5 daet-
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daerom wcrde Ordende Neptunusin eenen tempel
ge-eert, gelijck in Plutarcho ^ Symp. te lefen is,

Maer dit was» ghelijck het oock riochis , alleen

koft voor flechte ende arme luyden ; hoewel dat

oock derijckfte bet zout niet nuffen en konnen.
Het verweckt den appetijt , ende doet de Spijfe wel
fmaken , fuyvert de maegh van alle flijm ende on-<

reynigheyt, jae maeckt een vvacker verftant , ende
een vet lichaem, xApoliomus de difcipel van Hero-

phïlm^ een van de grootfte Medicijns, vetboodtde
fchrale ende magere luyden de foetigheyt, maerl

geboodc foute fpijfe te ghebruyeken ,.om dat des-

felviges dunnigheytende fijnigheyt van deelenhet:

voedfel lichtelijck door de kleyne aderkens foudej

voeren , gelijck Plutatchm verhaelt4. Symp. 4.. fcnde

het Zouten maeckt niet alleen het lichaem vetter,

xnaervvert oock gehouden onder dedingen, die de-

vruchtbaerheyt vermeerderé. Daerom placht men;

deSpring-hengften, die te traeghin'e vverck wa-
ren, zout onder haer voer te geven: ende de hon-j

den oock zout vleefch voor te werpen, om haer te

xitfiger te maken. Dit is d'oorfaeck, vvaeromde
Poëten verkiert hebben , dat Vinm uyt de zeeghe-'

boren was : als oock, dat de Priefters van Egypten,
die kuysheyt belooft hadden , haer heel van hec|

zout onthielen, foo dacfe oock ongefouten brootj

aten : om dat het zout door fyn warmte en fchcr-j

pigheyt den luft tot by- flapen ontfteeckt , ghelijck

Plutarchus getuyght 5. Symp* 10. ofte oock ghelijckl

hy in iyn Boeck van J/jende O/ïmfchrijfc ,om dat;

het zout appetijt verweckende , de Priefters tot

gulfigheyt ende dronckenfehap mocht brengen.

Het!
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CELS VS i. de re Mcd. i.

ïgnavia corpus kebetat t labor firmat: tilt* maturam fi- j

müuum
% hic longam moUjanÜAtn rcddit*

O VID IV S ii. Metam.

Somne quies rerum^lacidiftmt Somne Deorum 9

Pax ammi
, quern cura fugit, qui corpora durft

Fejfa mimflerijs muien % repwafqne Uboti.

M O N T A I G N E ii. des EfTais xu.

M^traclêi lafcha un peu indifcretemeni unptt endifpmani

enprefence de fon efchok ; ö» fi tenoit en fa maifo*

cacbé de honte ^ufques a ce que CrettesU fut vijtteti\

& adioufiant a fes confolations & raifons l'exemple di

faliberté, femettant a peter a l'envi avec luy t il lu\

ofta ce fcrupule . & de plus , Ie retira hfa fecJe StoiqM\

plus fr*nche f de lé fich Peripatetique plus civile
%

quede \ufques Ion tl avoit fuivu

\

, l
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Van de Bevveeino;e cnde Ruftc

des Lichaeros

.

Het Eerde Capittel.

EEn die gsfontheytvven/l die moet hem ftaegh bewegen,

Dat is de rechte gront van foo'gevvenftenfegen \

Speelt lonckheyt met den tol , ofmet den harden bal ,

Ofjaeght een vluchtigh vvildt » in eenigh luftigh dal 9

Ofroeyt eenfchuyijen voort , ofrijt cp fneüe paerden f

jfopent met de fpae den boefem van de atrdcn

Ter eeren van den hcf9 op hope van de vrucht »

Soo tijdt het bleeck gefpuys d*fieckten op de vlucht;

oo vverthet innigh vier , de gronden van het leven ,
rervvackert t fris gemaech » en uyt den flaep gedreven f

Soo vvort hel lithaem fterch , en ttl de binne-kracht

Indien het fomtijtsflaeut 9 in beterfiant gebracht.

Vel vrienden repje dan : WantJlil en ledigh vvefen

In vvert noyt , door de kunft , de menjchen sen^geprefen

Het water ah het ruft %
dat vvort in korten vuyl %

' En van een klare beeck ontftaet een modder-kuyl.

DE Bevveglnge ende Rufte des lichaerns, ofte

Arbeyt ende Ledigheyt^en hebben mede geen
ieyne kracht om het Lichaena in Gefontheyttc
iderhoudcn.

De Beweginge doet infonderheyt het Lichaem
iederhande vordeeï. Ten eerften , maeckt het al

: leden door het onderlingh vrijven vafter ende
jver. Tca tweeden, vermeerdert het de natuer-

lijckt
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lijcke warmte. Ten derden , roert ende beweeght
het de geeften. Wt de welcke wederom ander vor-

deel fpruyt, te weten» foodanige gheftakenis des

Lichaems, die nietlichtelijck vaneenige uyt-wen*

dige oorfaken befchadight en kan werden, ende

die geheel bequaem is cot alderhande adten ende

wereken. Door de vermeerderingh van de wermte
wert het Lichaem oock beter gevoedet : ende doot

het bewegen van de geeftenwerden de dampenen
de vuyligheyt door de gaetjens van de huyt uyr.

gejaeght.

Met den naem van Bewegingen des Lichaemsj

verftaen wy alderhande arbeyt ende oeffeninge,

gelijck wandelen, loopen, fpringen , rijden, varen,

ende diergelijcken. Tegen malkandercn te loopen
is een oeffeninge onder gemeene lieden; ende daer-i

omprijft Ge/irin't eerfteBoeck van de Franfche

oorlogen de Soldaten van <ArioviJiüs , dat fy haer

houdc-nde aen de niane der peerden met de felve

voort-liepé. Maer onder alle de Bewegingen hcefc|

dekefyn befonder kracht, ende oeffent oock be-

fondere leden. Met wandelen ende loopen werden,!

de beené meeft beweeght: metfehermen en roeyen
meeft de armen, ende bovenfte leden. Singem roe-

pen , overluyt lefen , oeffent infonderheyt de borfl

ende keel. Maer al het lichaem wert bequamelijci

geoeffent door het fpel van den kleynë bal : wekte
oeffeninge daerom tot bewaringe der Gefonthe^J
feer gheprefen wert van GaUnus

%
die een gefaee;

Boeck van het fpelen met den kleynen bal gefchre-

yen heeft. Maer dat fpel en is het eygen niet, datm
inde Kaetf-baenmet het racket gefpeelt wert.Wam

in
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in het oude plegen fy veel met malkanderé te wor-
ftelen , ende den eenen den anderen by den hals te

grijpen, het vvelck tegenvvoordigh in onfe Kaetf-

|

banen niet gcbruyckelijck en is. Dan ick heb ghe-

fien te Florencen in Italien dit noch gebruycken in

eenoutfpel, datfe aldaer U Cacc'm noemen, ende
vverdealdaer Anno 1616. gefpeelt voor twee Car-
dinalen Vb*ldinï ende A Medici, den Hertoghende
,de Hertoginne , ende het ganiche Hof, na de bruy-

I;

vandé Hertogh van Mantua met des Hertoghs
1 Florencen fufter. Het vvelck even-wel niet en
:fchieden meteen kleynenbal, maer meteen
oten ballon» die door twee partijen (elck be-

lt uyt twaelf edel-lieden » van d*eene was des

rtoghs oudtfte foon ,
tegenwoordigh Hertogh,

1 d'ander zyn tweede broeder Don LormKo dé

dici
)
ingout endefilver-laken gekleet,over mal-

tders palen gheflagen vverde. Onder Prinsen,
Ie groote heeren is de jacht feer gebruyekeiijek,

Ie die oefTeningh wert voor feer gefont ghehou-
1 by Xenophon, in fyn Boeck dat hy van de jacht

chrevcn heeft. Hier komt by hette paert rijden

le voltigeren , ofte op het paert fpringen, het

ïlck de leden hardt ende fterek maeckt , als oock
erhande harde en ftereke oerTeninge; gheiijck

1 fwacke hetLichaem fachtende fwack raaeckt.

foo maeckteen haeftige beweginge het Lichaem
[ten dun: ende een langhfame vermeerdert en
ent het vieefch. Maer dit is al te famen te ver-

en van matehjeke oerTeninge. Want die te veel

ende boven de kerfgaet , verftroyt de geeften

,

de verteert de krachten van de Tafte deelen , en
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verkout het ganfche Lichaem : verfpreyt de kracht
van fpieren, (enuvven ende banden : fpant (omtijts
de vliefen (oo fcer , datfe fcheuringh veroorfaeckt

:

beroert het ingewant met fulcken geweit , dat de
aderen open barften, waer uyt bloet fpouvven,
bloedigh water maken, pleuris, ende dien>elijcke

/ïeckren ontftaen. Soo dac noorfakelijck op den
Arbeyt de Rufte moet volgen. Ovidm r . de Ponto sJ(

Met ruften is de geeft en oock het lijfgepaft >

En beyde die vergaen door al teftagen laft .

Vorders de Ruft en vee! Stike, ofte het langh

op-fchorten van Oeffeninge, gelijckdaer is onder
de ieuyaerts , maeckt de geeften traegh , bcnaut de
natuerltjcke warmte , ende maeckt het ganichfc"

Lichaem loom ende on'uftigh. Hier op volghtk

raeuwigheyt, verftoppingc , veel overtolligheyt,
j

het welck oorfaken zyn van alderhande Sieckten.

Ovidius x. de ponton.

Wtinneer het Watir ftiüe flaet,

Wanneet de mtnfche ledtgh gaet t

Wanneer bet Yfer ruften meet $

Niet etn van dm en blyfnr goet •

A R I S T. i. Probl. xLvn.

Cur tibum tninuere , laborem autem augere falubre eft i

*An quia caujfam agrotandi excrementorurn habei

nimietas
,
qu£ tune certè exultat, cum aut cibus fu-

pereft , aut labor deeft ?

Var
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Van Slapen ende Waken

Het II. Capittel.

HOe kort is onfe vreught en vanhêe vveynighunni

Al wat men blijdfcbap hfet en kan niet lange duere* 9

Te midden in het 'pel of in een blijdefeeft

Daerfiet men menighmael een lichaem fonder geeft*
\

Gaet kieft tot u vermaeckhetpuyckjen vandeluften*

Ten is al geenen tijt f definnen willen ruften ,

Gefeljchaptfoeten wijn , gefangh en fnaren-fpeif

Ven nacht-vvaeckfonder meer vet keertet in gequeh

O flnep ghy zijt eenfalf voor alle droeve faken

\

Ghy kont de finnen nieu en weder luftigh maken*

Ghy fi\gbt dan over ons wanneer het licht vergaet 6

ISAaer des al niet te min foo doetet in de maet

:

Te veel in rufte zijn, en al ie langh te waken ,

Dat kan ons allebey onnut en deufigh maken»

Gefeilen met een vvoort , de maet geit over al 9

E» vvaer men die vergeet daer baertet ongeval.

GElijckia de krachten r foo volght oockde Be*
weginge ende Rufte naeft in ordre het Slapen

ende Waken : dev vijlde Slaep niet aqdersen is , als

de rufte van de Stnnen, en het wakende OerTeninge

van de fei ve. De Ziele gebruyckt tot uyt~voeringe
van haer vya cker^den dienft van de geeften : ende
derhaivcn werden in't waken de geeften van bin-

nen na de buyteninftrumenté der finnen gedreven»

Soo dathec raatigh waken de geeften, ende finnen

op-vveckt ende rapper rnaeckt , de geeften ende
I i werna-
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wermtc door al het Lichaem verfpreyt. de verdee-

lingevan hec voedJèl helpt, cnde het uyt*werpen
van de vuyligheyt bevordert. Maer Waken , dat

onmatigh is, verflroyc ende verteert de gceften,

ende verdrooght het geheele Lichaem, ïnfonder-

heytdeheiffentn, vermeerdert ende oiufteeckcde

gal , cnde is dickvvils oorfaeck van koorts , ende

ander heerc frecktcn : ende als ten lefté de vvermtc

vervlogen is van koude

.

tAttenmnt juvenum vipUt4 ctrfor* nctits

Na-het Waken komt de Slaep. Wantalfoo door
j

den arbeyt van den dagh de Mcnfche verraoeyt

vvert, ende de krachten vergaen, ende door het

geftadigh vvereken van de finnen de geeften ver-

vliegen , foo is de Slaep ons gegevé als een remedie
voorde vetmoeytheyt.Want de matige Slaep doet

denMenfche veel goets. De vetmoeyde krachten

werden aifdan verquickt cnde herftelt ; de geeften,

die door dendaeghfehen arbeyt vervlogen waren,
werden dan weder gemaeckt,ende de natuerlijcke

vvermre vvert na binnen getrocken , ende dacroai

zyn deflapendevan buyten koelder,geli)ck tArifto- 1

:

iêles feyc,ende hebben meer deckfclvan doen als 1

2

degene die waken. Hier door gefchiet deteringe

des voedfels , ende der raeuvve humeuren in'cghe-;

heele Lichaem beter : ende in alle deelen, infonder-j

heythetingevvant, werc in den Slaep goet voedfel

gemaeckt , en het Lichaem fachtjens ver vochtighr, 1

foo dat, ghelijck Hiffocraus fchrijfc, 6. Epid. 5. de

Slaep voor hec ingevvant fpijfe is, ende vvy ghe-f

tneeniijck feggen,datde Slaep foo wel yoedc alsj '

het
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het eten. Wantuyt de Spijfe, die door den Slaep

wef verteert • is, wert beterende overvloediger bloec

gemaeckc: her bioet vermeerdert zynde , ycrmjetu
deFX'(fe vvehnre, etide alfoo wert ller gartfche Lic-

haem wel gevoede ende gefterxkt. Door den Slaep
wert de forge wech-genomen, de grarofchapghe-

ttiktth het gem oet geruft geftèlu T*£#//. £/*g.

D*#j ftf/i/if Samnsés. »

Be felfie hout alle iofingen tegen, behalve van*f

fvveet. Maer dc Siaep ïsjnjfonderheyt dienfti^h

voor oude luyden , ende daer en is naeulijcx jrfc,

dat-dedrooghey.t-va-n den ouderdom foo vervoeri-

ngen kan , ais de Slaep. Énde dit vordeei en genis-

ten niet aiieèn dégefonde , maer oock de fiecke
'

allbo door den (laep de krachten toe-nemen , her

voedfel verteert \ ende de ovenolligheyt ghefehey-
den,ende de pijnetijckheyt gheftilt wert. Maer
onmatige Slaep is het Lichaern feer fchadelijck,

vedkiyftert ende vertraeght de geeften, maeckt een
dom ende bot verftant, ende door vergaderingh
varvraetivvc humeuren % ende in- houden van over-

coilige, foo verftotpt hy de natueriijeke vverratc

geiijekeen vier dat' geen luchten heeft *

KI P IVO C R t ii. Aphor. m,

StmnHs^ yigiü^mraqHe modam excedwtia, malum.

I i % Va»
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Van Af-fetten > ende Behouden

,

ofte van het lofen des CamerganckSj
Waters , ende andere overtolligheyts,

als oock van het By-flapen

.

Het II I. Capittch

HOe nietigh is het vUefch , hoe vaerdigh om tefterven t

Een wint te feer geperft die kan ten menfch bederven;

Het water in de bloes d!zi brenght hem in den noot ,

En irk en weet niet wat dat brenght hem oen de doot •

Doet vvat natuer vereyfcht y het fal u komen baten >

Wat pooght om uyt te zi)n dient uyt te zijn gelaten ,

JAen geeft noch wat verdrachtsfchoon datmê honger l$t,

Moer aljfer af-gavgh perftdanfchaedt de minfle tijt .

INdiendereenige Spijfe te vinden vvas,die geheel

indefelfftendigheyt van ons Lichaem konde ver-

andert werden , foo en fonder geen overfchot blij-

ven. Maer alfoo alle Spijfe eenige ongelijckheyt

heeft met ons Lichaem, foo moeter noodtfakelijcfc

yetvanoverfebieten dat aen ons Lichaem niet ge-

hecht en kan werden. De grove ende onfuyvere

koft laet veel overtolligheyr, de fuyvere vvcynigh

:

maer meeftendeci gaet het derdepaert, ofte wat
meerder van onderen af : en ontrent het derdepaercl

gedijt tot ypedfeUiet overige gaet tot ander vuylig*

heyt, flijm, water, gal
, fvveet, roockachjigc

dampen , &c.
Dewijl dan de Spijfeom de ongelijckheyt» diefc

mee
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met ons Lichaem heeft , niet al te famen in goet
voedfelenkan veranderen: foo isnoodigh, dat

het quaet van het goet ghefcheyden, ende het een
behouden , ende het ander gelooft wert. Als fulex

na behooren gefchiet , foo wert het Lichaem in na-
tuerlijcken ftant onderhouden: maer indien *t gene
in-gehouden moet werden , af-fchiet, ende dat

gelooft dient, in't Lichaem blijft, alfdankomtde

|

Gefontheyteen grootenaf-breuck telijden «

Maer gelijcker verfcheyde kokingen, ofte terin-

gen in't Lichaem zyn, te vveté de eerfte inde maegh,
de tweede inde Lever, de derde in elck van de leden;

foo werter oock verfcheyden overfchor vergadert,

als camerganck> water, gal, melancholy, droöge
I ende dampige vuyligheyt , die de huyt uyt-w£rpt

,

ende waer van de hemden vuy 1 werden , ende dick-
wils het fweet, de vvelcke al te famen uycdealge-

lijmeene verteringen voort-komen, ende boven defe

•tjnoch eenige die de befondere verteringe van de le-

gden voortbrengen.gelijck dieuyt de herffencn door
Éneusende monr dickwils gelóft werden, Defcdan
Mindienfe wei af-fchieten , en doen niet vveynigh tot

eide bewaringeder Gefontheyt ; maer indienfe ofte

itdpp-gehouden , ofteontijdigh af gedreven werden,

hl 00 komenfe defelve te veranderen

.

A Den af-treck, ofte het overfchot van de maegh
lejfnde dermen,indien het niet t'fyner tijt afen fchiet,

m dat is voor fobere luyden eens daeghs voor den
3ten,eh voor de gene, die wat veel eten,tweemael

}

|>elet het teren alfoo daer van quade dampen in de
[jjpaeghende by-leggende deelen op-ftijgen. Sulcx

ptfiefchadighcoock voomameiijck een fwack hoo£,
I i 3 en-
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ende valt mede d'anderdeelé moeyelijck, verweckt

winden , krimpinge in dc dermen , en dicrselijckc

quellingen. Soo verhaalt *Ahxênvkr BémdiBm *p*

dBcnr< wor\> van een vrou die indv.ene fcyde

geraeekt tras , cnde in een gchecle maent geen af-

treek en hadde»datfedafr van uyuef-marc op-fwol„

Den Buyck loop, ofte Lof-hfvightyt is djek wils

gefonder alsongcfonder, te weten wanneer de Na-
ture voelende in de Maegh een beginfel van verder-

vinge van humeuren > haer terftont ontlaft s
ofte

oock door haer krachede quade humeuren ayt an-
dere partijen af-drijf? , cnde alfoo dickwüs de oor-

faken van vete Sieckté voort- komt % maeralslulcx

veer ende langh aen hout (*?antal$de Nature wel

vverekt, endeden buyck vanfelfs vveeck is,fooj

eri duert die loop niet iangh , ende de Nature haerl

ontlaft hebbende hout terftontop ) foo vvert het!

Lichaem nootfakelitck van fyn voedfel verfteken*

eade begint heel afte gaen , de krachten verminde-

ren, ende de dermen werden daerdoor verf#acktx
ende af-gefchrapt. Wac r uy t Per (ing , Rloetganckf

ende dictgelijc&e qualen voort- komen

.

Op de felfde niankre akhet Water op fynbe-

hooriijeke tijt gelooft wert, dat is het Ltchaem nut

dreven , ende infonderhey t te langh op gehouden

J

vvert, foo en verweckt het geen kleyne fchade.

Want fulcxen befwaert niet alleen de blae$,ende de
||

nabuerigedeelen ; maer vervolt ende fpant de blaes;

dickwils oock foo fecr , datfe daer-nae haer felven

niet toe-trecken9 ofte het water uyt-drijven en kao, '

( vvelcke oorlaeck Gthms wel ftelt & Uc, '

hoe-

indien het te haeftighaf^ge-f
|
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hoe*wel het van Vêrndim berifpc vvert tf. PsthoLi?.

ghelijck ick opeen ander plaetfe breeder met rede-

nen, ende eervarentheyt, uyt de Anatomie felve

bewijfe) waer uyt dickwils een ontftekingein de
blaes komt : jae dc eervarentheyt Seerc , dar. door
ontijdige befchaerntheyt in maeltijden ende ghefel-

fch'appen het water foo langh op-gshouden is t dat

het de doot veroorfaeckt heefc . Ick en kan niet

nacr-latcn,een exempel hiervan by te brengen, het

welck my mede-gedeelt heeft in't lefte jaer lyns

levens myn weerde Neve» de Heere Gerard vander

Laan zaliger, Borgemeefter van Haeriem. Dele
fchnjft van fyn Oem Nicolaes vander Laan, mede
Borgemeefter, dat als hy te Delft, zynde Lanc-raid

ende geheymen Raid van fyn Excellentie, genoot
wastermaeltijt by den Gravevan HohenbajZndezl-
daer boven fyn vermogen tot drincken gedwongen
werde, foo lange fyn water op-hiel, om andere
niet op te doen ftaen , dat hy daer nadoorgeender-
hande middelen ghebracht en konde weiden om
water te maken : ende dat hy van pijne te bedde ge-

worpen zvnde, daer by de fprou ende ontftekinge

ili't aenficht krijgende , alfoo fyn leven ey ndighde*

Geen minder perijckel konnen de Winden ver-

oorfaken . Het welck de Keyfer Claudius beweeg-
de, om een wet te maken, waer by yemant oock
in maekijden» het welck te voren ongeoorlof t was»

foude vermogen een wint te laten : want hem was
acngedienr, dateer yemant met groot.e perijckel eea
wint uyt fchaemte in-gehouden hadde, ghelijck

$Htt$nius verhaelt in fyn leven. Daerom feyden dc

Stoilche Philofophen,
(
Ck. <?. Zp. ad $am> zz. ) dat

1 i 4 de



5 q* DEN SCHAT DER
de winden foo vry bchooren te wefen , als het rif*

pen. Ende onfen Era[mm fchrijfedat de gene, die

uyt fchaemte een wint in-houden meer letten op
de beleefthey t , als op de gefontheyt ; ende ract als

fulex in gefelfchap yemant over- komt, den felfdea

met een gemaeckten hoeft te bedecken

.

Qui veut vivre hngwment
%

Doit donnet k cul an vent,

Wilje langh en lufttgh leven*

%Aen den tets duw wint gegeven*

Dan ghelijck wy van den Camerganck ende het

Water gefeyt hebben, dat het te veel af-fchieten foo

veelquaet doet, als het op-houden : (co gaet bec

oock met de Winden. Dodor Fermüus Ichrijft 6,

TathoU ïo. dathy in vele, die geftadigh gewent wa-

yen de winden op te houden , na haer doot bevon-

den heeft dat den derm O/*», foo wijt als een arm
uyt-gereckt was? ende andere gekent heeft, die de

winden van onderen in de Maegh op-ftegen , foo

datfe meer rifpen als woorden uyc brachten. De
Heere van Montaigm verhaelt /. des Effais *o. een

notabel exempel van een , die veertigh jaren gedue-

righlijck winden loofden, tot dat hy ten leden al

vijftende fterf. Soo fchrijft de Out-vader Jugujli-

tim van een, die foo veel winden liet, als hy begeer-

de ; ende Lodtvvijek Vives voeghter in fy n uy t-leg-

ginge een exempel by van fynen tijt, van een die op
de maet winden konde laten. Diergelijcke hebick

gefien te Florence in een Nederlants Schilder, die

bo-



GESONTHEYT. , 5 o f

bóven door de mont de lucht in-halende niet alleen

ontallijcke winden ende van alleiley geluyt en liet

,

maer oock alderhande liedekens ioo per fcfl: wift

na-te-bootfen , dat mende wijfedaer van lichte-

Jijck konde verftaem
Het gene nu verhack is heeft mede plaets in an-

der vuyligheyt. Want dit is een gemeene vvetder

naturen , dat de vuyligheyt moet uyt-geworpen
werden

, op dat het Lichaem een fuy ver voedfel

krijgc. Als fulex gefchier , foo verteert de fpijlè ,

het Lichaem blijft wel gedaen , ende wel fris ende
gefont gehouden. Maer als die in- gehouden werr,

ioo vervuy lt het voedfel,waer uyt verfchey defïeck-

ten fpruyten .

Tcnleften behoort tot het af-drijvenende behou-
den mede het By-fiapen , in het welck hec zaet af-

fchiet. Wantaiis het ielve eygentlijck geen vuylig-

heyt, foo is het even- wel overlchot van de derde
tennge, eh moet daerom oock geftelt werden onder
de dingen die af-fchieten ofte binnen blijven, alfoo
het Z ier, gelijck Hippccrates betuyghr, van den gan-
fchen lijve , ende alle de deelen af-fchiet. Ende de-
wijl het af-fchieten ende behouden van het Zaet,
^roote veranderingh in de Gefonthey t kan maken*
bois billick, dat al hier mede van het By-flapen

ni ;ehandelt wert.

KjS Alle dieren is van nature gegeven een begeerte

A ot verfamelingh , ende een groote genuchte in het

elen, om datfe dat werek geerne fouden by de hant
lemen, ende alfoo voort- letten, fcnde fulex mate-
jek ende na behooré gefchiedende,is den Licbame
ut endeghefont. Hoe-wel dat de m\üEpicmHs

lo» lij meer
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meer op de fedigheyt als de gefimtheyt fiende,feg-

gen dorft datter geen by-flapen dienftigh en was,

volgende daerin mifTchien den Philorooph Pytha-*

%oftfy de welckegevraeght zynde, wanneer men oy •

een vrou behoorden te komen, gaf voor antwoorr, I

als ghy fwacker wik werden. Dacr men nochtans

fiet , dat in mans ende vrouwen , infonderheyt we-

duwen , het ïaet tc laixgh op gehouden zynde , her

ganfche Lichaem fwaer ende loom rnaeckt:ende

mettertijt komende te bederven fware accidenten,

als op-ftijgingh van de Moeder inde Vrouwen,
ende diergeli j.cke mede inde Mans verweckt, Oock
en heeft de Nature niet Tonder reden ons gegeven
een pricke! ende gencgentheyt om het felve quijt te

maken : gelijck de Philofooph Diogemt wel verftaen

heeft, als Galenus in een onbefchacmt exempel van
hem verhaek; 6, loc af* s. Soo dat het welfwaer

te begrijpen is. hoe (tereke cnieghefondeluydeni

haer kuys ende eer lijck konnen houdé fonder quet-

fïnge van haer gefonthey z. Seer wel feyde de Paus

Pius de tweede, dat om gewichtige teden den hou-
welijcken-ftaet de Priefters benomen was ; maer dat!

hy om grooter reden haer wederom behoort toe-i

gelaten te werden. Want het is meer als feker,datfe

»

allegader niet en konnen zyn als de vrome CardUj
nael Be/iArminus. De welcke als hy yet hoorde ofte !

las de Houwelijckfche faken betreffende, was altijc

genootfaeckt een ander te vragen, wat fulcke woor-
\

den beteyekende , waer in hy foo onwetende was.,

als in de fake fcive, gelijck onlanghsin fyn leven:

befchreven is van een lefuwijt Fuligatto, ende is uyt I

fyn Itaüaens in Latijn over-gefec, ent' Antwerpen
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gedruckt Anno 1633.

Maer die nier onmatigh ende al te driftigh 2yn f

verdrijven de namerlijcke vvcrmtc, verk.ouvvenen

verfwacken haerganfche Lichaem, vergaderen veel

raeuwigheyt.Defchadigende fenuwen, maken haer

lichaem vol gicht , ende lammigheyt, ende veroor-

faken eenfwackheyt in verftant ende finnen: jae

dickwils (daer van vvy hier en elders exempelen
hebben ) de doot ielve

.

Het zaetis dierbaer nat ; laet vry een ader ft eken t

Oock veel gelaten bloets en [al u geenfins brehn ,

Offoo ve>. I binders doen als hitr een drop alleen
;

Want vocht dat menfehen teelt is hondert tegeneen*

Hetfqnfie teven-Jap , hét befte van deleden,

Wort in een korteftom door luftm af-gereden *

Al vvatnr over-blijft en is maer enckeldraf,

En fiet ! dan homtüe doot , enfrqt het levvnaf.

Is niet de vvtjfe Verft met een^en-viffrigbjaren

Jn haeften vvech-gevnekt
}
en in het grafgevaren ,

^Alleen maer oudt gefeyt (foo eenighman gelooft^

)

Om dat hy door de \uft% van krachten was berooft.

Wel aen dan
tvvtltgh volck> wilt uwe ]eught befntjden9

En op een rechte maet , en op bcc^uame lijden
;

Want als het echte poer geen regel houden kan,

'Ttsfchande voor de vrou, en fchade voor de mm.

A

CEL-



C E L S V S i.dcrcMcd.1.

Contuhitm neque nitnh eoneupifeendus ,
neque nimis per»

timefcendtts eft. Bitrus , corpus exthnt , frequens foU
vit. Qum autem frequent non numero fit y fed na»

tura> raticme dtdtis & corporis, fcire licat , eumnon
inutilem ejfe> quem corporis neque Imguor , neque do-

lor fequitur*

I D E M i. de re Med. 1 1 1

.

Neque a/late , neque autumno utilis VenUs eft* Tolê-

rMlior tarnen per autumnum : tfiate vero in mum»
Ji fteri poteft , abftinendum .

PLVTARCHVS
iu.Sympos. Probl. vi.

Qnandoqum corpori accidit, ac nutrimenti pet eorpüi

penetrant** digeftio finem habèt , turn Venerea uten*

fturn re, corpore jam altud alimentum réquirente. &c.



C ASTIGLIONE
!ib. in. del Cortegiano.

Xenocrate futanto continetrte y che una belliffima donna,

i tffendogli colcata a canto ignuda , facendogli tut-

te le carezte, & ufando tutti i modi, che fapea 9
ddle

quai cofe era bonijfima maeftra ; non hebbe forza

mat di fare che moftrajf* pur un minimo [egno d'im~

pudicitij f auengo i che eüa4n> qucfto diffenfajfe iutts

una notte.

IL GARD. BENTIVOGLIO
ï^ella Relatione deile Provincie Vbbedienti cü

Fiandra, Part. 1 1.

Molto tibera ancora e la forma di vivere che. qui fi

vede in alcuni Capitoli di Canonichejfe. &c. Tutte

qmfle Canonichtije fono deüe piu princïpali Ca[e,di

Fiandra. Mzrïta^p dopt) quafi tutte per Vordina?h+

E quelte , che non uogliono maritarft, vivonoin pe.r~

fetu* cafiita reftando Canonichejfe , e neUa medefima

viia Jibera loro di prima ; e non' meno difendonoUk

caftita loro ik quefla maniera con Varmi della pa*

tural bonta , e pudicitia, di quel che farebbono fevi-

vejfero fra le muraglie dé* rigorofi , & impenetrabtli

cUfftri. Tanto pik vagliono le buone nature in aU
cu

/

fi fofoli , che 1$ fevere leggi appreffo a molti altri.



MONTAtGNE
in* des Effais v.

Ef en eufre » que nous avons apris de Uur propte bouche

la preum qu'cnfirent aumffotts en divers fmles un
'EmptreuYy & une Etnperietc de J$cme r maiflres #u-
üriers & fameux en cette befongne . lui depucela bïen

en une nuitt dix vurges Sarmates fes captives : mais

tile fournit reellsment en une nuill a vlngt & tinq

entreprtfes , changeant de compagnie ftton fon befoin

& fin goujl

.

—-adhuc arden s rigide temiginc vulvx:
Et laflata viris , nondum fatiata quiefcic

.

E* que fut U different avenu a Qateloigne t entte tint;

femmefa plaïgnant dvs efforts irop ajfiduth de fon mar'%

:

alaquelk plainte U marï refpondit, qu* aux jours mef*

me de jeufne ii nepen
ff xuroit pafier a> moins de dix :.,

Interview te notable arreft de la Reine d'Arragon:

far Uquel apres msure ddiberation de confeil , cejis

bonne B^ine pour donner régie & extmple a tout

Umpsdda moderation $ modeflie requife en u - jufle

mariagt yofdonna pQU'fhnrnes Ugitimes & neecj]^irêi
9

le nombre de fix pdr jour, Brft chara & qxitjant b$-

üuccup du béfoïn & defit d fon Jexë $
pour eflMir %

difoie eüe , une formc '

ayfee > & par confequeni pér»

manente^immuable. En quoy fefcrient k donuts,

que! doit eflre l'appetit & la concupifcence fitninim^

-futfqti* leur raifon y
leur reformatton % &.letir vcrtu%

fe taille a ce prix ? confderaftt le divers jtjgeinchl de

mof etppetits : Car Solon faston de Pefcoie lep/te ne

taxe qu? h trois fois par moi$
%
pour ne faillir point %

sejts hmtife conjugale a



lOVBERTu, desErrcus

popul» VI U

L'beura la plus convenable eft^ apres U prsmhrfommüU
que on a contenté nature , Ó* fatiffait d'um bonne

fafüe dss efprits dijfif>tz y & dependtts en la precedente

veille ; 0» qut U corps a fsniy Ie profit des alimens

prins tout le jour* Ceft dors qu'ilfaut fe tournev

dtvsrs fa ftmtne, fi on eft invité des eguillont de U
chair: ér bien toft apres fe nmettre a dormir^fion

peut : fi non, au moinsfe repofer au fi#, <£» Jincreer

in dwtftnt emfembk \oyeufement t

GALENVS in. Epid.i.

reneris ufum nunquamprodefle fcrtpft Epicurus t& De~

tnocri'.us pctrvum quendtm dixit iffe moturn comï-*

\ tialem.

PETRONIVS ARBITER
in Sac .

loeda efi in coitu , & brevis voluptas
%

Et tdidtt Venerts ftattm peraclt.

JSIon ergo ut pecudts libidinofe,

C&ci protinus irrmmus illuc

:

Navhnguefcit amor
%
peritqmfiamma*

E Y N D E

van't eerlte

Deal.
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H I P P. ii. Aph. tu

Uav to mXv tvi. (pvcei TröXêfJUoy» Omntni**

mium natura inimicum.

A R I S T. vu. Ethic. xi.

fcfr*£» y$ (pvcrts fjh m *9-<&*. Tanquam

enim natura jam confuetudo efl.

HIP P. vi. Epid. iv. xx.

tis exercitatio non impleri cibis^ & im~

pigrum ejïe ad laborem.

C I C E R O i. Officior.

ytendum exercitaiwibus modicis : tantum

cibi & potionis adhibendum> ut refician~

tur <vires y non opprimantur.

CELSVSi, dere Mcd. in.

Vurgationes ut interdum necefiarh funt>ficuhi

frequentesfunt ,periculumajferunt* i^dfft

fuefcit enim non alt corpus, é* °b &m
frmum erit, cum omnibus morbis obmxu *

maxime infirmitas fit. !

n



3

Hocby een yegelijckin'tgemeen
de Gefontheyt moet bewaert

worden.

Het eerfte Capittel.

TReet dieptr in de kunfi , en hert gemeneponden

Die tot uvvs lijfs bebout &i reden heeft gevonden 9

lieert hoe men [pijlen dranck%en lucht gebruyckimoet9
Ten eynd' in u ontftae een fris enjeughdigh bloet .

En om tot uwen dknfieen weynigh hier u[eggen%
En tot het vorder wenk dt gront te mogen leggen »

Soo leert van heden oen . als voor den befienraet ,

In alle dingh te gaen nae rechte middel-maet.

Geen menfeh en fy te leuy , geen menfeh en moet de leden

Tot al te grooten wenk enfiagen lafi hefteden :

Hebt niet te fchralen koek » oock niet te gullen keel:

EnJlaept niet al te langh, en waeckt niet al te veelm

Gewent u niet te licht om opgefetteftonden

Te drincken machtigh nat , tn vaft te zyn gebonden

Aen regels van de kunfi ; en neemt geen dranckenin9
Om ick en weet niet wat , en uyt een luchtenfin •

Door vaften » fflil tezyn % en door gerufi te leven f

Wortdickmaelfonder meereen koortfew eek-gedreven

s

Weeft matighy dertelvolck \ ghy kont oockfonder kofi

Van pijn , van ongemack
% vanJieckten zyn verlofi*

DE materie endc ftoffe t vvaer mede de Gefont-
heyt onderhouden wert, is inhet Eerfte deel.

vijdtloopigh verhandelt; ende aldaeroock aenge-

vefen wat dingen het xyn , ende wat kracht fy heb-An % bm
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ben om ons Licfyaem in Gefontheyt te bewaren,
©fte ongefontheyt ende (ïcckten iê veroérfakeh.

Nu isoverigh , dat mede vertoonj wcrthoe , ende
op wat manier men Lucht, Spijs ende Dranck , en
d'ander middelen moet ghebruyeken , om het Ltc-

haem langh in't leven , ende in gheduerige Gefbnt-
heyt te behouden. Dit vverek vereyfcht twee din-

gen. Voor eerft, dat in't algemeen aengewefen,

wert, het gene alle menfehen onderhoudé moeten.
Daerna wat een yegeiijck in't befonder dient waer
te nemen, volgens het onderfcheyt datter tuiTchen

den cenen menfche, ende den anderen > hopende
de jaren , de complexie ofte gematigheyt des Lic-

haems, als oock 'tverlchil van Man ende V rou.

De algerneene leeringen zynfeerweynigh, alfoo

alles alleen ende eenen yegeiijck niet even nut en is;

fnaer dat den eené goet en dienftigh is , bevint men
dickwils dateenen anderen befchadighten hindert,

dat den eenen aengenaem is ende heel wel bekomt
dat is een ander heel tegen ende hy wert daer van

befwaert. Hierom feydt onfen Hipfocrates in fyn

Boeck van deghefonde Diete,dat de manier van

leven om gefont te blijven, moet gepaft werden na

den ouderdom van de menïch » den tijt van't jaer

»

endede geftaltenis van't Lichaem, Derhal ven ful-

Jen wy oock weynigh van de algerneene manierc

van Leven (eggen , rnaer de felve met een lichte»
j

arm over-loopen ;ende fooder miflchié yet mocht
ontbreken , dat hier toe fcheen te ftrecken , dat fal

hier na in de maniere van Le;ven van een gernatighc

vol-waiïcheu menfche verhandelt werden. Want!

gelijckin andere deelen derMedicijne , foo vvertj

oock
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oock alhier een gematighémenfchealstot een regel

i

gcftelr, ende hem een bequame maniere van leven

Voor-gefdhrêven ; ende dan fai men daer nae beter

kennen fkn op wat manier'die geregeert moeten
i werden, vvelèkérs Lichamen van de gematighdc

gcft'altenis afwijeken. '

~~ De ghenieenffë vvèt, ende die van een yegelijck

•riioet ondèrhotideiT werden , is altijr énde in 'alles

•maet te' 'hoiifeV: Want al watte veel is , valt oi\l

ït?gen i endels 'de Nature vyant ghelijck Hippoiratk

\ fevt ^.^^.•^j-vvaer op het Spreeck-woortpati

;

è^i.-i!.' :>rd x'-oiri*M'0*tÜout$M.ï ...

Te veel isqmeU

Want' al-hoe-wel de ongematighde Lichamen
door contrarie ongematigheyt tot natuerlijcke

ftant ènde geftaltenis gebracht werden, evengelijck

men èé krom hoïit ?
acn de v veder-zijde ombuyghr,

bm recht te' rm&en ; fooen fchaedt even-wel aen
geenderh'andd CbrnfMexie de gernatigheyt, maer het
génetJat 1 bu^èiï de rriaet gaët , kan aen vele fchade
cïoè'rt.* Hier 'komt by de Gewoonte, dieby-naede
^Üèt nature is

, ( Arïft. 7. Ethic. 11.) ende hei gene
• 'men van langer hant gewent is, feyt Hippocrates 2.

H "dph. $o. al énrft yarifalder- befte juyftniet,en valt
!:

r lbo möeyePijck niet , als het geile dat men geheel
nt»tigeWent is. 'Na defe twee yobt-fch riften fai men
oftét-wit ftcllen vandëfes middelen der Gefontheyt,
Wie Jn ftet Eérfte deel'befchreveh zyn , ende nae de #

•jèlve micken endeaen-Ieggen eégemeene martiero

"man Leven, die voor allcii ende eeneri yegelijck nut
t^Bndc bequaem is.

Aaa 5 Voar
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Voor eerftwatde Hutftt belanght : Voor alle

menfcheniscen klare, iuyvere, ende gematighde
|

Lucht bequaem ende gelont, gelijck eenquadeonf
fuyvere, ende ongemaughde fchaddijck endeon-
bequaem. Vooi Lichamen die heel gerci;mght zyn,

isoockde aldergematigbfte Lucht aldev- gefontft.

Macr dè gene , die van de middeimaet wat af- wije-

ken, is bequaem ft foodanige Lucht die van con-

trarie hoedanigheytis ; gelijck voor koude Licha-

men warme Lucht, voor warme koude, voor
vochtige drooge, ende voor degerje, <\ic te droogh
2yn , een Lucht lbo veel te vochtiger , als de ghe- i

rnatigheyt van de Lichamen in drooge hoedanig-

heyt uyt-fteeckt. Even-wel al is fulcke Lucht in

ongematighde Lichamen bequaem, foo en is noch-
tans de getemperde haerniet fthadelijck . gel'ijckle

voor de getemperde Lichamen alder-bequaemft is.

Drtisde oorfaeckdat de Lenten voor een yegelijck

aengenaem vallen > de welcke degematighfte zyn
van al de getijden des jaers, ende oockde gefomlte,

gelijck wy uyt Hippocrates hier voré vermaent heb-

ben. Elck een moet dan , foo veel als niogelijck is,

kiefen een fuyvere ende klare Lucht, als dealder-

bequaemfte tot behoudeniffe der gefonthey t. Want
een vuy le ende ftinckende Lucht , die miftigh ende

met quade dampen vervult is, en kan niemant goet

ofte gefont welen , en moet daerom van een yege-

lijck gefchout werdé. Lnfonderhcytindien op eeni-

ghe piaetlen de Lucht altijt ongefont is, foo fal de

geng die fyn leven ende gefontheyt Hef heeft , hem
wachten om aldaer te gaen wonen. Maer degene,

die nootfakelijckinallulcke ongefonde plaerfchen
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! haer vvoonplaets hebben , ende dat haer gelegent-

;
heyt niet toe en laet , om de felve te verlaten, die

! fullen haer beft doen , om de quade Lucht» foo veel

\
aJft mogelijck is, te verbeterë. Het vvelck gefchie-

den fal met deuren ende venfters die in't Ooften en

Noorden ftaen open te fetten, ende de Son ende

Winden daer door te ontfangen , als oock in de

kamers veeltijts vier te ftoké van weirieckénrhout.

Op foodanige manier heeft Hippotrates depeft uyt

Gneckenlanr verjaeght ende de Luchc met vieren

gefuyvert. Ende Empedocles ,
gelijck Plutarthus be-

fchrijft , met het fluyten van een gat in een befgh >

die over de ganfehc Landouwe een fwaren ende on-

gefonden damp.uytgaf, floot mede de pfcftuyt dat

La-Titfchap.

Ende al-hoe-wel wy hetuyt-mnytévande Lucht
in hitte, koude, vochtigheyt tnde dröoghte'niec

geheel en konnen vlieden: foo kanTulcx even-wel
jten deele verandert ende verbetert werden.

|

De Lucht die al te kout is kan men met goef vief

,

verwarmen , van eyekeri- hout , ofte genever-hout
s

[het vvelck oock een aengenamen reuck geeft; Soo
ikan men oock een kamer beroocken met nagels te

brandé, ofte genever-befien *. ofte oock op eé ylere

jfchop heet ghemaeckt zynde te laten druypen vau

den bruynen Balfaern , die veel uyt Weft-Indien
gebracht wert. In Duytflant ghebruyeken iy hier

toe de Badt-ftoven, foo datfe van haren Winter
een Somer maké , ende dat niet alleen in haer huy-
ifen , macr oock midden in't Lant. Gelijck daersyn
jde Hoven te Heydelbergh inde Pals,ende te Caffel

lin't lant van Heffen , die men s*winters met planc-

i
A a a 4 keu
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ken befluyt, hebbende op de vier hoecken ftoven,

die bet binnenfte matelijck verwarmen, foo dat

daer waflen Oraengie-boomen, Citroen-boomen,
Vijge-boomen , Grauate-boomen alfoogroote en
goede vruchten dragende,alsick op de grenfen van
Provence in Vrancrijck , ofte by Genua in Italien I

gejfien hebbe.

Indien oöckde Lucht al te heet was, defelve kan
|

gen?a|ight werden met kout water gheftadigh van'c

cene vat in't ander te gieten, ofte over de vloer te;

fprengenvofte oock linden datinYkout waterghe-
fteken heeft in de kamer op te hangen , en de vloer

rebsflroeyen met verfcherofen, wiIgpTbladeren a .

biefen ^yvi jngaert-rancken , bloemen yan plom-
pen, ende diergelijcke verkoelende kruyden. In

j

Italien vvevt over.vele tafelen een deut oftcfoart

boveaaendc folder yaft^ynde op en neder gehaelt,

by-na gclijck men dc kloek Juyt, welckewint, gc-

lijck als een vvaeyer ,groote verkoelingh aen de
gaften geeft.

Al te vochtige Lucht kan met vier en reuck van.

vervormende fpecerijen, ende vyel-rieckent hout
verbetertworden , ghelijck terftont van de koude;
Lucht ghefeyt is.

Al te drooge, wert met nat-maken, en ftroeyen^

van biefen
f
eh ander vochtige kruyden gematight.

.

Ten tweeden, wat ^>ptj£ ende <©$afl£fi aen-
gaet; al hoe-wel mede een ende de feive lpijseen

yegelijck niet bequaep en is , ende eJckfyneney-
gen koft heeft

,
gclijck hier nae gefeyt fal weiden:

ioo is nochtans hier oock yet, dat alle , ende een
yder dient wel te onderhouden. Want vopreerft

foo
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fbo en kan fpijfe vanquaden gijl irovt niemant gë-
font zyn. Alfoö moet oock het Ltngb gebruyck van
grove taey e ,

(lijmerige , koude , tor Vette V erfde

fcherpe Spijfe van een yegelijck 'ghèlaten werden.
Want van foodanige koft ,

alfoo-?hy niet Wcl-eft-

verteert, noch oock geen goec votdfeK en gééft y'

groeyen veel quade humeufen ofte tochtigheden \p

oorfaké vari feienighvuldigecndevbrfcheyde fieGk-*

ten. Soo dat de befte fpi>le is, ende die het^ böfte*

voedlel geefr,de wdeke niet re dick' -ofte te taey: v&n
gijl en is ^oftc oock al te dun en te^Aterïgb. Wanc'
die te dun is , alfoofe vvcynigh voedfel geefr , ien^e*

gelijck men feyt , niet aen de ribben en kleeftvfoo*
maeckt fy de Lichamen flap ende mager. BtédarG
tuffchen bëydé gaet, dat ïsdegefohrftev^^fb^is
danige maeckt middel-matigh bioet , endfc'eeff fris**

gefont , ende fterek Lichaem. YVy móeten danal-
tijt de getonde ende goede koft voor de quade ende
ngefonde verkiefen; de befte voor de flechrftc

Maer hier dient evtn wei oock eenigh oogenmerek
henomen te werden op den lttft* Want de^*e»fv^

naeckt dat de aengenanne fpijfe fterckeli]ck van de
Vlaegh vvert in-getrocken, Wei ende VfiffB fcmhölft;";

eluckelijck verteert, endevbefc quaet datter irms r

overwonnen ende verbetert. Daer onaengename
ptjfc , hoe goet datfe oock is aHTe^fondsr JméèfciÉÏ

nde luit -gegeten werc, doècvvaJgen * énde alfoofël

e Maegh jnettegenheyt qritfanght , endennet Vfel

n verteert ,,foo en konnen daer van niet an ders* als

teuwe en quade humeuren in't Lichaem groeyen.
en anderen, diënter op de Gewoonte geler,gelijek
rftont gefeyt is, Ende het gene wy Van de lpijf§?

A a a 5 nu
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nu vermaent hebben, moet oock van den Dranck'
verftaen werden. Hier beneffens ftaet die oockby
eenyegelijck vvaer te nemen,dat men foo veel van
de Spijfe nuttight,vvaer door de krachté verquickt,

maer niet overladen en werden ,
gel.ijjck Cicero (eer

vvèl feyt in't eerfte Boeck van fyn Officien- Want
alfmê de fpijfegebruyekt op de behoorli}cke mate,

ende niet tc vee] ofte; te guifigh in en flockt, lbo
1

vyiert de natuerlijcke warmte in goeden ftant be-

vyaert, hetvvelek den menfche ineen yafte gefont-

heyt onderhout, ende doet alle vverekinge vlijtiger

geschieden. Maer als door tc vele fpijfe de nat uer-

lijck? yvarmteoverftolpt vvert, dan ift , datter veel

greye ende racuwe humeuren groeyen , ende dat

all& yverekinge der Zielen , ende des Lichaems ver-

tragen , oock esn vvanckelbare Gefomheyt, ende,

veelvoudige Steckten voort-komen. Alfoo komc

j

oock door te veel vaftê het Lichaem te verdroogen,

ende uy t te teren. Dan hier en is foo dickwils geen

fwarigheyc afte verwachte, als van het veelbralfen

egde flempen , waer toe den eenenden anderen in

gelagen ende maeltijden dickwils met ghewelttoe

p^rft ; ganfeh tegen de Gefontheyt , ende de Tafel-

wetten van onfen Poëet

:

DeWeert9 naonfen raet
f die moet ten eerflen fchouvven %

De gaiften aen den dsjch met kracht te willen houwen ;

De gaften tegen meughte porren tot den dranck ,

De gafienin het huys tefluyten tegen danck.

Ende gelijek men Water in den Wij.n doet , om l

fyn kracht te breké, foo is oock nut ende dienftighfl

datl



GESONTHEYT. n
dat het Iangh fitten aen tafel niet juy ft met drincké*

:
maer.met goede ende bcquame redenen overge-
bracht wert , mengende alloo dé feilen God Bacchus

nvn defoete Mufen ende Granen , ghelijck Plutar-

chus fprecckc i.Sympos /v Defe redenen moeten
\ vermakelijck , ende niet al te diep-finnigh wefen >

noch oock merfubtijle difputen vermenght , op
darfe de finhen niet te feer en ontroeren , ofte de

geeften te veel van de Maegh na de HerfTenen op^
treeken » ende alfoo het verteren van de Spijfe be-

letten. Sulcx is mede in de ftichtige Tafel-wetten

niet vergeten:

Wat is van grooU kojlj noyt beefter vreught ontbroken*

JDaer foete tafel-praet wert geefiigh uyt-gefproken

Daer is ifrdit $evM$.e{fyt*rfrah de vvqn ,

De wfel even-tfelfs die kafitm fchole zijn.

"Doch wacht u over difth van dkpgeheym te ffreken.

»VtW^*«. >iWV%4i% ifc .

'Hettseenoutfeggen, +A pocuUs abfint feria; dat

men by -den dranck geen groote vvijsheyi moet
voprc-hebben. Daerzyn veel dingen uyt de Hifto-

rierr-, uyx voor-vallende faken , uyi exempelen van
Wijten voort te brengen , die een ftil-ftant in het

Idrinckcn maken, ende even- wel den geeft verheu-

gen, ende ons manierennier minder ftichten. Alfoo
plagh gefey t te werden van de maeltijden van den
Philofooph Plato

y dat men van defelvenocb'san-
jderen-daeghs vrolick was. De Griecfche Poëet Ho-
merus brenght tot den felvé eynde de Mufijck ende
het gefpel over de Maeltijden, nier foo feer tot ver-

maeck , leyt Flutarcbus, maer om het gernoet op tc
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wecken , ende de heete kracht van de wijn te mati*

gen. öaerotn feyde Arifioxmm dat de Mufijck over

"^e-M&eltijden gebracht was , om ghehjck dè wijn
•«hergëmoetende'tLichaem van de gene die daér

van al re veel drincken, vfcrfoackte-n , dat alfoo de
Mufïjck de felve door haef föec accoort ftilde ende
in coiitrarien ftant bracht.

Van de $aflïett ofte de Bewegirigé dés Gembets
kan dit in't gemeen geboden werden* datteenyege*

lijck Vreefe, Schrick, Drotfheyt ,
onmatige Biy*

fchap, ende diergelijcke foeckt tefchotiwen, indien

hy ghefont vanLichaem, endegheruft vatvg^moet
wil blijven. Hier van heeft de vrome Boethius wel
gdchfeven' i.de Conf. HiU f5<-

Pooght+gjpyeen flHtefrpèft ^envvel-gefiddifimtén ,

Pooght ghyeeri vajlen]ftant in u gemoet te 'tipmnen ;

Si$ hier een korte les Uie wonder veelüftuyt v
v I

laegi hope, jaegtdè angfi: jaegt drttck enblyfchapuyU

Daer is geen beter vvegham vvelte \rnogmiitiZn ,

Als aen ditgnütgh volckgeen plaets in u tegèven%

Want konje dat gewoel niet vvijfen vandér'kanr±

Chy wart gelijck eenJlaefgehouden aen den bant * 1 r.

m0~ i ; .:cr> inklim
Op den CfttnergaUCB moec mede welacht^no*

menwerden, dat hy fynen loop hour, ende nie{

telangh achteren blijft, opdat de hartlij vigheytj

ende het in-houdé van de vuyligheyt niet en korrië

dó natuerlijcke warmte te over-vallen,verdervingc

van humeuren te veroorfaken, het verdeden van
het voedfel te beletten, ende alloo aen onfe gefont*

heyt een groote krack geve.
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t Van d'ander Niet-natuerlijcke dingen en kan
in't gemeen niet veel vermaent werden.Want voor
kinderen, jonge luyden , oude mans ende vrouwen,
en is geen een maniere van oeffeninge

, flaep ; ende
dieigclijcke te befchrijven. Dan dit fal ick hier
even-wel noch aen-roeren,dat men volgens de lefle
van Celfm /. de re Med. i. wel moet wachten de be-
hulpfclen voor deongefontheyt ende fieckten niet
te gebruycké in tijde van gefontheyt. Wantgelijck
Calenus wel feyt op de 37. kort-bondige fpreucke
van Hippocraies in't tweede boeck, een Medicament
ofte purgatie geen quade ofte ongefonde humeu-
*en m een Lichaem dat wel te pas is vindende , foo

Tg
r
e
u
rC hCtde g°ede '

ende doet hec b,oet ende
'leefch verteren, waer op volgen groote krimpineh
n den buyck, draeyingh in't hooft, ende dierge-
ijcke accidenten. Soo dat wy hier uyt konnen fien,
vat voor een quade gewoonte dat fommige hebbe,
Iiehaer londer eenige noot dickwils purgeren , en
>uyten reden juy ft alle Mey haer Lichaem met la-
en , en purgatien quellen.

kAI die baar lillen $

Wennen tot pillen,

Dtemcgen wel/lillen 9

Haer malle grillen:

Tenzyfyvvilien
%

Haer leven[plkn*

!

Dit is eveneens als ofmenfchooiï én wit linden
iiden walch imeet , ende liet dat buyten noot door
e leep ende wafters handen af-vrijven, ghelijck
imafchm defe gelijckenis bequamelijck gebruyft.

f Het
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Het is dan beter *t Lichaem dagelijcx macelijck te

bewegen
,
op datter geen overtollige vochtigheden

cn komen te vergaderen, maer veel eer verdout en-

de verteert mogen werden. Ende indicnder een
weynigh ongefontheyt fchijnt onder de leden te

willen komen , foo is defen raet van Hippocrates den
beften »dat door ftilte ende vaften veel groote iïeck-

tcn voor-gekomen werden.

VVaer de Ouders op moeten let-

ten in het telen der Kinderen,

Het 1 1. Capittel.

EEn diegenegen isme rechten tyfch te [thrijven

Hoe datmen langen ttjt mach fris enjeugdigh blijven.

Dien is ten eer(ten nut dat vlijtigh zy gelet

Wat regel noodigh is ontrent het echte bedt .

Al die maer vunftigh zaei in haren acker zaeyen,

En kunnen anders niet als fnoode vruchten maeyen s

En wie dathuyfen bout
% enquade gronden leyt%

Heeftfich maer énckelleet en moeyte toe-hereyt

.

Ghy die eens Nafo laeff om wel te leeren minnen ,

Leejl hier te defer ttjt hoe kinders zyn U winnen :

Di
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Dê kunfl heeft wonder in* Wie nutte dingen vveet%

Hem dienen even hier definnen in befteet

.

Kpom leertdan nae den eyfch een)onge vrou beftafen Ê

Om uyt het echte bed bequame vrucht te rapen f

Want die hier nae de luft , én bupen redengaet t

Beklaeght fyndom gewoel , wanner het is te l*et9

NAedat wy in't voor-gaendc Capittel aen-ge-

wefen hebben , wat in 't gemeen by een yege-

lijck tot fyn gefonthey t dient onderhouden te wer-
den ; foo (uilen wy nu vorder gaen vertoonen, wat
elck in 't befonder nae de jaren , gematighey t des

Lichaems,en andere omftandighedé voor rnaniere

des Levens moet ghebruyeken, beginnende aen dc
beginfelen van den Menfche, en tot den ouderdom
op-gaende. Ende voor eerft fullen wy volgen het

exempel van dé voortreffelijcken Philofooph Plu-

UrchW) die in het Boeckvan de op-voedingh der
Kinderen fyn leeringen aenvanght van de telingc

der fel ver , als van een fake, daer veel aen gelegen
is : dewijl in de felve de fondamenten geleyt werdé
van hetganfche wel- varen der kinderen , ende dat
de Ouders de beginfelen van goede oftequadege-
ftaltenis des Lichaems ende Gemoets de Vrucht in

de telinge mede-deelen. Soo dat het aen de telinge

hanght , dat de Republijck met vrome en getonde,
fee booiè ende fïeckelijcke luyden verfien wert*

Waerom miffchié Ariftoteles dc telinge iït)iM&py$ctV9

ïén publiick ofte gemeen vverek ghenocmt heeft

,

'helijck lulius Sctliger meent in fyn uyt-legginge

>ver heteerfte Boeck vandc Hiftoric der Dieren

>p het derde Capittel van den gemekeu *Ariftoteles,

In-
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Indien dan de Lant-man eer hy den acker befaeyt,

wel achtneemtomdaér goet zaet i n te werpen»we-
tende dat van lichten voos zaet geen goede vruch-

tenen konnen Voorr^komen, hoe veel te neetftiger

ende forgh vuldiger behoóren de Ouders daer op te

letten in het telen dër kinderen ? dewijl de Kinde-

ren niet alleen en aerden nae haer Ouders in wefen

ende manferen i maer oock in de gebreken des Lic-

haerns. Soois dickwils gefien,dat maer een uytcer-

Iijck teyekenop bet Lichaern, het welck de Vader
gehadt hadde, de Kinderen ende alle de nakome-
lingen behielden. Het gebeurt oock fomtijts dat de
Kinderë haer Groot-vader ofce Over-groot-vader

gelijcken, om datter in het zaet van de Vader noch
eenige kracht van de Groot-vader , ofte Over-
groót-vader geblevën is , ende tArifioteUt feyt „ dat

defe gelijckenis tot inden vierden graet voort-fet*

Want ghelijck de Seyl-fteen fyn kracht over drie

vier ende meer naelden aen malkander leggende

verfpreyt ; alfoo Wert oock de kracht van de geiijc-

kenifTe van het eene zaet tot het ander over-gedra^l

gen. Soo lefen wy , dat een vrou die by een Moor;
gheflapen hadde, geen fwarte dochter" en baerde J
maer dat de foon va die dochter wederom eé Moor
was , gelijck fyn Groot-vader. Even-eens heeft del

Poëet Niceus
,
geboren van blancke Ouders , geaert

na fyn Groot-vader , ende is fvart ter werelt geko-
men. Öefe kracht van het Zaet ftreckt hem fooi

verre , dat het felve oock de Lichametijcke gebre-

ken endeongcfontheden doet erven
, ghelijck wy

alle daegh ghewaer werden in de gene die geboren!

zyn van Ouders
,
jae oock van Yoor-ouders dkn

} me
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met Graveel, Steen, Gight , Vallende-fieckt,Me-

laetsheyt, Teringh, ende diergelijcke quellingen

2yn befmet geweeft. Daerom indien de gene, die

fvvare ende aen-klevende Sieckten onderhavigh
zyn , haer onthielen van het voort-telen, het foude
haer gerufter, ende het menfchelijcke geüacht, be-

ter wefen.

Dewijl dan de Lant-man niet allee en Iet dat het

zaet niet voos ofte verduft en is , maer oock dat het

volkomen rijp , ende niet al te oudt en is, ende daet

beneffens dathy daer toe vruchtbare aerde krijght

:

foo moeten oock de gene, die gewenfehte vruchten
van haer houwelick willen fïen , wel acht nemen op
de jaren, ende den ouderdom van haer felven, ende
van de géne daer zy mede paren. Het vvelcke nae
de leere van de Philofophen ende Medicijns (te le-

fen byden hooch-geleerdé Heere Raets-heer van-
der Putte in genial.Serm* ende Montaigne JtJesEJfak
€. Maer feer vvijdtloopigh by Tiraqueü* int. Leg.

ConnubiaU glolf. 1. part. f• ende lob* Gerhard* Loc»

£omm. t. 7. )
Sibylle in het vermaert Heuwelick

lldus bepaelt heeft:

Indien ghy foecht een aeriighfaer9
Soo geeft demaeght drie fevenjturs

De jongh-manjeven boven dien ,

En groetfe dan voor echte Hen ;

'Een vveynigb meer , ofvveynigh min*
IOat match een cerlkk hup-gefin •

1

Die geheel jongh ofc geheel oudtzyn , en beder-

ven niet alleen haer eygen nature , ende verkorten

Bbb haer
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hacr leven niet het by-flapcn, maer haerfcaet is

oock gemeenüjck onnut ende onvruchtbaer. De
ghefchiedeniiTe die vvy lefen dat hier wat tegen

Ichijnen te gaen, zyn feer felden» foo dat niet voor
waer op-genomen moet werden, het gene men ge-

meenluck: feyt , dat esn man foolangh hy een veder van

fyn mont kan blafen » noch een hint kan telen. Ende die

ipreeck-v voort

,

Een \onge oey , em ouden ram >

Vat viel wel binnen 'sjaers een lam »

is te verftaen niet van flappc, en ftock-oude , maer
van kloeckeende vvel-varende oude luyden , ende
die noch niet met het een been in't grafen gaen.

Ick en wil hier nu niet aenvvijfen hoe deluft

tot dit vverek verweckt kan werden, gelijck Mr,
lAmbrofius Paré dat gedaen heeft in fyn groote Chi-
rurgie op het 4.Capittel van fyn 2 3 . Boeck ; 'twelck

onfen goeden Dr. Carel Battus in de Fran^oyfche

I
tale heeft laten ftaen, als hy dat vverek in't Neder-
lanrs overfette. Ick en wil oock niet veel fpreken

in hoedanigen gheftaltenisdes Lichaems de telinge

behoort te ghefchieden , ende welckede fekerfteis

voor de vrucht,om geen ketelachtige ooren gaende

te maken: Maer ickfal alleen de Latijnfche verfTen

ftéllen van drie Poëten, die in dit ftuck geen idioten

enzyngeweeft. Onder welcke Ovidius de flechtfte

niet en is, die in't derde Boeck van de Konfte det

Minnen het ondt Hollants ( nae ick meen ) voor

het belle keurt

:

Mille modi veneris. fimplex minimique laboris,

Cnm jacet in dextrum femifupina lotus.

Met;

J
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Met hem komt de Poëet Horatius by na overeen
in het tweede Schimp-dicht van fyn eerfte Boeck

:

H*c uVt fuppofuit dextro corpus mïhi Uvum 9

Ma & Egetia eft % do nomen quodlibet Mi»

hucretim gaet met Mars ende Venus watnaerder?

Hunc tu Diva tuo recnbrntem corpore fanfto$

Circumfuf* fupet. Sicz vhan ditveersden Heer
van Montaigne j. des EJfais s*

Defe geftaltenis wert alleen voorgoet ende na-
tuerlijck op-genomen van dé Spaenfchen Ieiuwijc

Sancbez'mfyn groot ende £rouweIijck werck van't

Houwelijck : ende hy maeckt een groote fonde

van het gene de felfde Poëet Lucretius fchrijft in fyn

4. Boeck, als ofhet ganfch tegen de nature was

:

Et qutbus ipfa modis tra&eiur blanda voluptas >

ld quoque petmagni refert. Nam more ferarum
Quadrupedumque magis ritu pkrumque putantut

Concipere uxores , quoniam loca fumere pcjfmt

Peiïoribus pofitis fublaüs femina lumbis.

MercuriaUs een feer vermaert Medicijn in I-taliën

hout het met Lucretius, ende fchrijft Lib.de hominh
\?enerat. cap* / .?• Et /. Vat. Lefi. Cm dat defe manier
/an doen niette verwerpen, maerin reden ghefon-
leert is, foo datfe fchijnt onbequamer

(
ghelijck

pock het gehee ie werck ) om van te fprcken, als om
ledoen. Sulcx wert mede van fommigeGriecfche

vledicijns geprefen : ( Mijïig Si y ifcomt&'tv 7T^og

>vtl<TW crv^i^. fmL Mgm. lik. caj>. 74.

)

I Bbb z en~
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ende ick heb eenige gekent , die dit de oorfaeck gar
ven datfe Vader geworden waren , dacrfe te vorert

niet toe en hadden konnen koraen. fydericus van

Caftrozé Portugijs Medicijn te Hamburgh, berifpt

in het tweede Boeck van dè nature der Vrouwen
op't

5
.Capittel den vermelren Mercurialem: dan van

fijn reden vvert integendeel by de Vrouvvenfelve
geoordeelt.

Hier en dieet oock niet vergeten 't gene na Plato 1

in het 2. ende 6. Boeck der Wetten , Plutarchus leer

wel vermaan, dat die fyn vïou wil genaken , fulex;

niet befchoncké
t
maer nuchreren nysetdoen: alfooJ

de gene, die van volle ende droncke Ouders geteeltj

fcirh , gémeenlijck dronckaens werden. Het wekkj
Diogenes oock te kenné gaftekens een onbefchofren]

jöiigeri : gelijck uy t Plutanho aen- gewe£en is in heel

derde deel vaiVt Houwelick ;

Gemeckt geen echte vrou wanneerje zijt befchonchen f \

Ghyzijt dan niet bequaem , als om te leggen rontken ;

'Téi hinder aen het Lant alsyemant qualick mint ,

Een ongeregelt bed , een ongeregelt hint •

Sy doen een dubbel quaet die van den wijn verwennet
Qyt met een drontken hooft dit wichtighftuck begonnm%

Wat kan het anders zyn als jchuym van lichten aert
\

Vat Baschus heeft gt teelt , en Venus heeft gebaert\
\

Diogenes vernam ten onhefuy/den jongen

Die mei een vreemt gebaet opftratequam gefpr&ngen 9

Dp Leker
{ fey de m&n) dufoo onaerdighfpeelt 9

Moet uyt een drmuken hooft veorfeker Zyn geteelt * i

lek heb eenmm ghckt.it $ die fyn vrouwe uof

!
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als wel droncken zyndeenbefliep,endc velekinde-

ren teelde, die allegader de vallende heckte kregen,

cnde ten laetften daer ooek van ftorven. Even-wel

alfoo dit een werck is, het welck niet veel en fchijnc 1

te paffen een langen bacrt, ofte een ftatige troonje

van een Philofooph , foo en foude het miffchien

niet ongeraden weien , dat men hier toe quame wat
vervrohjckt, ende nae datter een kleyn glaesjen ge-

droncken was, om met geen ghefronft hooft een

heughelijck werck te doen ; het welck van Plntar^

chus fel ve oock toe-geftaen werr. Ende is wel geley t

;

van Ovidius tnft tweede Boeck van de Kotjfte der

Minnen:

De Wijn verheught den geefl , de wijn geeft jeudigh bloet $

De wijn tnaeckt dat de forgh uyt ons verhuyfen moet 9

De wijn ontfronft bet hooft , de wijn verweckt de vreught9

En/lort in alle dinghgetyck een nieuwejeught*

Dan dit is te verftaen van dé Wijn, die met ma-
igheyt gedroncken wert, de welcke niet alleen den

beeft en verheught, ende tot een vrolick werck ver-

veckt ; maer maeckt oock goede ftoffe tot de telinr

;he, infonderhevt , na het oordeel van den Spaen-
:hen fchrijver Huarte, om gauwe ende verftandige

tinderen te krijgen.

De wijn , de foete wijn u dienfiigh om te minnen ;

Maer neemt hem niet te veel totondienft van definnen ,

Door wint foo keft het vier, en brant na onfenlufi 9

Maer is de wint te groot foo woriet tiyt-gebluft.

Even-eens weit door te veel fuypen den Juft der

B b b y min*
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minnen wech-genomen , en als de man heel drono
kcnis, fooi ft gemeenlijck al droncken, om dat,

gelijck lArfftoteUs feyt, het zaet tot water verfmelt.

jüitis de oodaeckdat veeltijts de dtonckaerts om
de vrouwen niet en geven , gelijck in tegendeel de

gene die vrouachtigh zyn f het droncke dnncken
haten. Het een heeft plaets in de Italianen ende

Spaengjaerden , het ander in de Duytfchen. Van
Jilexander de Gratf* leien wy in de Hiftorien,dat hy
een gtootê dronckaert vv.^, maer feer kuys ten in-

fichte van de vrouwen, lulim Ctfar was een dapper

vrouwen-mar^ riiaer ondertuffchen heelfober: foo

dat C/tto van hem fey de. , dat hy't alleen was , die in

foberhey t de republijck onder-gebracht hadde.

Is vorders van nooden tot bequame telinge dat

de Ouders haer Lichaem matelijckoeffenen.van dei

befte ende voedtaemfte fpijfe eten , ende even-wel

niette veel. Moetéoockmetden vollen buyck niet

terftont van tafel nae bedtgaen, maer wat tijtstuf-

fchen beyde laten. Een feker Medicijn van fyr

vrouwe gevraeghtzynde, welck beter was 'savonu

ofte's morgens ? antwoorde , dat het 'savonts ver)

makehjcker , maer 's morgens gefonder was. Wacj
op het loet Hartjen repliceerde , Doet het dan 's al

vonts om de genuchte , ende 's morgens om de géi

föntheyt. Dan ofte fyn duplijcque hier goet op viel

en fal ick op dele plaets niet verhalen. Defe verflel

zyn ter eeren van defe goede Matrone in Latij I

gemaeckt

:

Qu&renü ErftlU qu&nam hom falubrhr effet 1

+Ad venerem, medicus fic ait ^Archigems.
f

' I
Manè fafabre magk Venetis decerpn fmcluï I

h 1
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ludice me fuerit 9 Hefpere dulce magis,

HU iüa arridens formofo ait ore : Voluptas

Mi CUY4 fuerit vefpere 9
mme falus.

Dan is ghefontft niet alleen voor denbou-man
felve, maer oock voorde vrucht.ende om de telin-

ghe bequamer te maken, dat de Venus-feeft 'smor-

gens gehouden wert, als dc fpijfe wel verteert is, en

dat men geen rauwigheyt inde Maegh en voelt, ge-

lijck breederte fien is by loubert 2. des Erreurs popu-

laire* 7. En daerom raet Ariftoteles in defe gelegene-

heyt des avonts weynigh te eten ; en óhi niet ftaeu

te werden,te voren een goet mïddagh-maei te hou-

den. Ende hiertoe en moet geen ongeruft gerrioet,

geen bedroefde geeft, geen hooft vol muyfe-neften

sby-gebracht werden.

Geen ongeftuymigh hooft ,
geen omgeroerdefinnen n

l

Zijn dienftigh aen het volck om zaet te mogen winnen 9

'Tzy dat men menfehen plant, ofdat men haver faeyt$

Het is de befte ttjt wanneer het niet en vvaeyt.

H ter dient eenftille ziel die niet en is bewogen t

Die uyt een vorigh leet geenfpyt en heeft gelogen :

Hier dient een ftille ziel die niet en is befchroomt 9

Die van geen droevigh lijck offieckc lieden koomt z

Hier dient een ftille ziel bevrijt van alle tochten

Die vvraeck uyt enckel fpijt op haren naeften fochten ;

Hier dient 0foetejeugbt, hier dient eenftille ziel

Die noyt op vreemtgepeyria defen handel viel .

9
Tis menighmael gefien dat lieden van verftande

,

De kloeckfte van de ftad t » de groot[le van den lande ,

Voor ouders zijn gekent van hindersfonder naem t

Rtchtkluntens voor dé floegh^n anders niet bequaem.

1
fibb 4 Ve*9
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Voorreden wertgefeyt , de vvijfe mannen
Zijn met een diepeforgh geduerigh in-gcfpannen g

Het brfte leven-fap en al het fijnfte bloet ,

Niet is gelijck hetfou , ofdaer bet vvefen moet •

t)ffy danfchoon het wenk ter rechter uren plegen
^

Definnen reyfenuyi , ofblijven onder wegen ,

De ziel is elders vaft , lijfis maer een romp ;

Dus werteryetgeteelt, het is geweldigh plomp •

Chydmom bebjeluft een aerdigh beelite malen ,

Soolaet in dit geval geenfinnen elders dwalen :

En raeckt nojtechte wijfals met een vollen wenfch

;

De menfch die menfchè teelt behoeft eenganfchè menfch.

De kracht van al het lijfmoet hier te[amen wercken %

Degeefimoet niet-te-min de buyte-ledenftercken;

JNoytpet men dotter menfch ofeer ofdanck behaett ,

Die met den lijve werckt $ en met definnen dvvaelt.

Daeris op ditgeval noch vryalmeer telefen,

Moer oengebodt alleen kan u voor duyfent wéfen :

Maecktfoo tezïjngeftelt wanneerje kinders bout 9

Ceitjckje metter daet u kinders vvenfchenfoudt m

Het is alderiUtuerlijckft, feyt Ariflotelesfymgt-

lijck te telen » ende op een ander plaets fchrijft hy

,

dac men in feker lant dacr de vrouwen gemeen wa-
ren, de kinderé eé vader toe plagh te wijfen, dienfe

beft geleken > als ofde gelijckenis teecken genoegh
was, om den rechten Vader aen te wijfen. Soo en
ïs oock onder ons niemant rouwigh , dat de kinde-
ren hem gelijcken,ende fulcx vvert de vrouwen tot

een teecken van eerbaerheyt toe-gerekent. Catullus

in het Btuylofs-dicht, dat hy ter eeren van Manltus
Torquatm, ende I^tóaghemaeckt heeft , gebruyckt
defe toe-wenfchinge : Uk
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lek vvenfche dat een aerdigh kint 9

Het fchoonfte dat mmyevvers vint »

Het fottfte van de ganfcheftadt ,

Jn uwen fchoot gedoken fat :

En dat het met een foeten lagh

Syn vader vvenfle goeden dagh :

Syn vader even f70 geleeck ,

Dat yder die het eens bekeeck

Terfiont aen't kroos en vvefen fagh

Wie dat de vader vvefen magh %

Ter eeren van de rey ne trou 9

En u ten goede weerde vrou*

Om de eere, die de vrouwen in defe ghelijckeniS

ftellen, fooen ïshet kint naulijcxter vverclt geko-

men , ofce elck roept ; Ie l hoe-wel gelyckt dat kint fym

vaertjen ; Het is al of het uytfyn aengejicht gefneden was,
Hetwelck Theophrafias oóck atn~gemeickt heeft

Eth. Charatt. s. Tot dele gelijkenis, doet feer veel,

dat de gehoude malkander v velgefint hebben, fol-

der haer finnen ende onkuvlche gedachten op ee:n

ander te laten loopen. Tibullus 1 . Eieg. 6.

hiet defen beftgh in het minnen,

Op genen loopen haer definnen •

Want defe inbecldinge heeft foogrooten kracht^

datfe de gelijckenis oock kan geven aen de vrucht,

van degene die over het vverck nietgevveeft en is.

fit Soo ift gebeurr, dat eé vrou dewijlfe met een ander
Hm doende vvas, ondertuffchen bekomnjen zynde dat

m ie man on verfitfns mocht t'htiys komen, ende haer
ckt oetrappen , op de negen maenden gclagh van een

B b b 5 kim.
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kint, niet den Pol, maerden Man wel gelijcken-

de. Waer van een feer aerdigh Dicht in Latijn ge-

maecktisby Thomas Mor us weerde Cancellier van
Engelant, en een leer groot vrient van onfen groo-
ten Erafmus van Rotterdam : het welck in onfe tale

mede ovcr-gefet is by de eer van de Hollantfche

Regeringhcnde Poëfy in defe verffen:

Na dat Jan ^Al-befchick geirout was binnen Lonnen t

Soo had hy metter tijt al menigh kint gewonnen',

Maer als de goede ian den ganfchen hoop bekeeck ,

En vont hy onder hen niet een dat hem geleeck .

Vit heeft fyn loffen kop te bi}fierfeergefpeten,
Hy meynde dat het wijf had achter uyt~gefmeten

:

En watteryemant doet % en wat hem wert gefeytp

Het fluck by hem gdooft en wen hem niet entle^t*

'Tgeviel om defen tijt dat Trijn eenfoontjen baerde

Dat fchier in alle dingh naefynen vader aerde*

Dit heeft het griüigh hooft in volle daet bemint
9

Hy meynde dit alleen dat was fyn cy»en kint •

JAaerfiet een kluchtig quant die qua met hem teffreke9

Enfeyde , lieve maet , ghy feylt verkeerde ftreken ,

Hebt ghy geen vafter gront ontrent een echte vrotê ,

Soo vvaerje beter noyt gekomen inde trou .

Siet ah een dertel wtfflaet haren acker telen
,

Van yemant welgewoon met haer te komenfpelen »

En datfefeker weet haer man is in de ftadt 9

Soo iffe van den angR geduerigh op-gevat ;

Sy is geheel ontfet , en al haerfinnenfchromen

Dat hy faldaer ontrent en by den handel komen\

Hierom foo wertfyn beeltfoo diep m haer geprent 9

DatJy het aende vrucht ten vollen overfenu

Hm
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Haer man is daer te/ten. Siet , dus foo gaen de faken >

Men kan op dit geheym geen vafle gronden maken ;

Of'ikïnt fyn vader lijcht
, ofdattet anders gaet 9

Jen maeckt geen vrouwe goett ten maeckt geen vrouwe

quaet

.

Het gatierfelfaem toe als mans en jonge vrouwen ,

Ten goede van het tant> den foeten ackef bouwen ;

Nature doet haer vperckydoch waert en boe, en wat,
Dat beeft tot beden toe geen menfche recht gevat,

Daerftont doen lan en keuken gafhe*ftutk gewonnen*

Jin heeftfyn ouden luym nae defen noyt begonnen»

W'el , vrienden
, alsjsfcherft , offotte reden drijft,

Maeckt ftaegb dat man en vrou in goeden vrede blijft,

Staet oock te letten, ten aenfien van de Vrou, dat

hetdienftigh is puys te laten flapen, wanneer de
Maen achter de kerek is, Mofes i)-.LeviMy. Alfoo
indietijdt boven de tegenüaende vuy ligheyt, het

ontfangen niet en kange)uckcn,om dat de vrucht-

bare kracht van't zaet niet alleen verdooft, maer
oock geftickt wert, \0ubert.2 des, Erreurs populaires s.

dan indien, het manneiijck zaet met gevveit door-
breeckt,ende door fyn fterekte de kracht van de
vJoettegen-ftaet , lbo v verter een fiappe vrucht ge-

teelt, endeiuleke kinderen werden by ons ghefeyt

tegen de Maen gepift te zyn , ende fyn gemeenlijck

Melaetsheyt, ende ander ongemack onderworpen,
JLevin. Lemnius 1. de occ Nat. mirac, 8. MercuriaL

de hom. generat. s. Siet hier breeder van by loh.Gerar*>

dus tx)m, 7. Loc* comm. 438. Daerom is wel
ghefeyt van den Poëet ïn't noyt-genoegh-geprefeu

Houvvelick;

Dm
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Daer zijn in't echte bed veel ongelegeftonden,

Wanneer u kinder-fucht is dienjligh in-gebonden :

Het it een oude wet oock voor eenjonge bruyt ,

ï Viert Mena% reynejeught % en fielt u faken uyt»

De lant-man mocht te mets het faeyen beterftaken 9

Om dattet nutter is by wijlen eens te braken ;

Daer is een feker tijt te toornen uwen bram,

Daer is een feker tijt vvanneer men menfchen plant.

Nu en is oock niet alleen van nooden, dat wel op
dé tijt gelet wert, te weten korts na dat de vrou ge-

fuyvert is , ende dat beyde de Ouders geruft van ge-

moet ende gheiont van Lichaemzyn ; maer dient

oock wel waer-genomen te werden de vermaninge
van den grooten Philofooph lAriftotehs, dat men de
vrouweniet fedigheyt ende beicheydelijckheytge-

nake, op datfe door te groote dertelheyt, egde kete-

Jige vvelluft buyten het fpoor van eerbaerheyt niet-

en kome te fpringen. Defe lefle is by den moralen
Poëet mede niet vergeten

;

Men heeft van outs gepooght de vrouwen aen te pratent
Datflucx een echte wijfhaer fchaemte dient te laten

Soó haefi fy maer de borfl des avonts open doet ,

Maer datfe met het kleet die weder nemen moet .

Voor reden wort ge[eyt
%
en metter doet geprefen 9

Dat vrouwen op den dagh welêerbaer moeten wefen%

Maer als defwarte nacht bedeckt de ganfche kujl 9

Dat dan het echte wijf mach fygenin de luft ,

Mach uyt een volle drift met haer gejelfchap mallen»

En met een loffen toom in minne-fiuypen vallen ,

Mach fpringen uytten bant9 en plegen metter dae$

Alwat een lichte kej by wijlen onder/toet*

Maer
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Mfar hoe i (cd onfe vrou Vlyffes wijfgeileken f

En als het duyfter wortvan hare plichten vvijeken t

Saloyt een reyne zielgaen breken inder nacht

Al watter op den dagh ten goede wa\ gebracht ?

O neen , vriendinne , neen, ten is u niet te raden »

Hetfal u in den geeft en aen defeden fchaden

;

Siet als de jonge vrou haerkleet heeft uyt-gedsten »

Soo moetfe metter daet de fchaemte trecken aen •

Sy moet cock als de Son gaet in het waterfincken ,

jjAêt des te meerder glans in reyne [eden blincken
;

Sy moet 9
al is het lichtfchoon uytte vveegh gebracht 9

Haer ftralen laten fien cock in de middernacht ,

Sy moet in ware tucht met harenman verkeeren ,

Hoe duyfter dat het zy. De nacht is oock des Heeten ,

De nacht is enckeldagh voor Godes helgeficht ;

Chy viert dan alle ttjteen reym vrmvw-flkht.

Het gene die Geleerden voor de goede feden , eü
eerbaerheyt gebieden , vvertby de Medici] ns oock
voor feer nootvvendigh tot de tehnge geaordeete»

Want de overtollige vveiluft, de vvelcke met te

grooten drifc gefchiet , belet het ontfangen. Lucre-

titts in't vierde Boeck

:

Nam muiter prchthet fe copépere atqu§ repUgmt ê

Clunibm ipfa viri venerem jï Uta retra&et \

Richt enhm (silei rccla regiem, viaque

Vomftm v Atcp&c loeit avertèt femmü èclstmo'

Nu oock te dïckvviJs hervac fcyndé* (bofeeietfe

boe zicC jCiidc wert oitfrcucbtbaer, aSfoo bet voor
fvftriipighsycgeiaft wezt* De Philofboph ïlmtmr-

cbui £cyt &ec vveUtrtJevca *?aa Lm*8ms 9 ghdijcfc
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onmatigh fpreken de reden ydel en dwaes maeckt,
datöockaMoo het zaet van de gene , die ongebon-
den in't by~flapen zyn ,

gemeenlijck voos ende on-
vruchtbaeris, Soo datter niet beter ende bequamer

j

en is tot de telinge , endeom wel te faeyen , ende
oock wel te omfangen, 3lsde matigheyt, ende niet

i

te piotken voor dat het rijp is.

Onmttetin alle dingh verveelt ,

Doch mteft wanneer men kinders teelt »

De Koninginne Zenobia wert inde Hiftorien bier

over feer geroemt. Dele als fy eens by haren man
j

ghevveeft hadde, vvachrede maentuytom te fien

offe fwanger was» ende fulcx zynde ,
beydenae de

j

verloffinge, om geen vergeefs vverck te doé ; maer
j

niet fwanger zynde, foo nam Te wederom een proef-

j

ken vooreen maent,gelijck Trebellins Poliio getuyght.

Ende vvy lefen by Sofomenus van een vreemt Philo-

fooph met namen Aeps , hoe dat hy een fchoonei

vrou hebbende, haer maer driemael en bekende,!

ende drie fonen teelde. Van dit exempel feydt een

i

geleert Rechts-geleerde in Vrancrijck, (Tiraquellusl

inis* Leg, ConnubiaL glojf. i. part. is. §. 8§.) die;

de repubüjck alle jaer een kindt ende een boeck
maeckte, (gelijck de Prefident dethou in fyn Hi-
ftorievan hem fchrijfc ) indien dat het alle mans
foude willen na-volgen, dat de vrouwen hoe eer-

1

lijck fy oock moehten zyn , daer mede niet wel!

vernoeght en fouden wefen: ende dat het beter was,

!

heel vergeten, als foo lelden gegroet te zyn. Want
gelijck fomraige hier van plegen te feggen , Die myi
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en at, noyt en hongerde. De dochter van den vermacr-
den Romeyn M. Agrippa gevraeght zynde, vvaer-

om de beefté na datle mee jongen waren niet meer
en fpeelden ? antwoorden aerdigh , Om dat het

beeftentyn, Macrok a.Satnrn%s.

H V A R T E
enelexam.dcingenios cap. 15.$. 3.

La ttudtzaque mas daho hazea la generacion , es la

del vino : por que efle liquor
,
por (er tan vaporable y

fubtil% haze quu ellos demas alimentos , vayan erudos

a los vafes feminarios , y que la fimiemtj irrite fxlfa-

tnente al hombre , fin eftar cozida y fazonada ; y for

tanto loa Platon ma ley que halló en la republica de los

Carthaginenfes
, que tl hombre cafodo ni ft* mtiger , no

beviejfen vino el dia que fe penfavan üagar al afto de

la generacion ; entendiendo que efle licor hazia muchê

tfaho a ia falud torporal del niho ; y que era bafiante

saufa para que falüffe viciofo , y de malas coftumbres*

Per0 fi fe bevcj con moderacion , de ningun manjar ft

baze tan buena fimiente como del vino blanco , efpeti-

ilmente para dar ingenio y habilitad*

Vlot
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Hoe een bevruchte vrou haer

onderhouden (al.

Het 1 1 1. Capitcel.

ALs nu de teere vrucht is binnen u ontfangen

,

$00 komt ojonge vrou en hert bequame gangen 9

Leert regels tot hetwerck\ want alffer yemant draegt,

Soa dienter aan de hunfi om nieuvven raet gevraeght •

l>us als het u gebeurt d*t % naereen diep verlangen 9

Chy voelt een teere vrucht in u te zijn ontfangen 9

Soo neemt met alle vlijt u fvvacke leden vvaer,

En doet met alle dingh gelijck als voor ennaer*

Een vrou die fv vanger is die moet hasr leeren mijden

Van onger egeit [pel\ van rotfen ende rijden ,

Van al te(waren pack v van al te raffên ganck*

Van al te goeden reuck , van al te vuylen flanck 9

Van alle mal geraes t
van alle dertelfprtngen $

Van door een vreemt gebaer deleden om-te~vvringen %

Van over al het óogh te willen laten gaen 9

Van ang(i , van alle fchrick , van onbedachte waenz

Een vrou diefwanger is moet even dan gedencken

Door praem van engedraght haer niet te laten hrencken\

Geen dingh foo onbequaem ontrent een teere vrucht >

Dan ais eenjonge vrou in naeuwe kleeren fuchtm

IZen vrou die fwangeris moet haer geduerigh wachten t

Van naere dweperij y van alle droeve nachten ,

Van door een gramme fucht te werden omgevoert ,

lm va*n een groote vreught te werden omgeroett\

Want als hetfvvanger lijfis befigh met de tochten ,

Soo kromt defwacke geeft in veclderhande bochten ;

Ei
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En wat ontrent de vrucht fyn kracht hefteden moet ,

Vergeetfigh in de galen oen het vinnigh bloet *

Ghy maeckt u daerom fterck om uyt temogen \agm

Schrick , wrevel ,
gramme facht , en alle quade plagen s

Gewent u tot gedult , en wacht u van de fpijt

,

Schoon datje licht te peert, en wonder haeftigh ztjt.

Wanneer het jeughdigh hout met vruchten is beladen 9

Een vlijtigh hovenier die vint terftontgeraden%

Met aUerley behulp den boom en yder tack

Te
ft

ijven tegen wint en ander ongemtck ;

Want als hy dat verfuymt , foo kan het licht gebeuren

Datvan den eerftenftorm de tacken gullenfcheuten\

Siet daer eenjongeftam , en al het teergewas s

Gejlingert op het velt , gedommelt in het gras .

ICkfalmy wel wachten om in geen ongenade
van eenige happige wijfs te vallen» het genein'C

voorgaende Capittel van de Koninginne, enden
Philoföoph verhaeltis , hier veel te prijfen : noch-
tans en kan ick niet verfvvijgen , dat al-hoe-wel de
Vrouwenden Beurt-man nietaen Landt en laten

ftaen, al heeft het Schip fvn volle vracht in (gelijck

by-na pla$h te feg^en lulia Je dochter van dé Key-
|fer Auguftus, by MaeroL*. Saturn. s. ) ende datfulex

ihaer meer vernought , ais te voren , om reden by
^Andreas Laurentius , ende andere te lefen : foo is

evan-wel becer, ende behoort oock onderhouden
te werden de leffe van de Do&oren, de welcke in'c

Houwelick met defe gulde verffen uyt gedruckt iss

'Tis voor het echte volck geraden om te ruften ,

Wannnt hetfvvangtr wijfgevoelt haereerfte tuften*

C c « Wm«
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Wanneer een jonge vron haer maegh en herte klaeght.

En voelt in haer geheym een teecken datfe draeght .

Want ais een teere vrucht haer eerft begint te[tttm
%

%Al vvat de vader doet datfat de moeder letten ;

Wie veel den ackerploeght wanneer hy is befacyt 9

Die breecktfyn eerfie werck , en maeckt het al hekaeyt*

Dan in 't lefte van de dracht en kan dit fpel geen
qtiaet doen , ende wert oock ghelooft » dat het den I

arbeytalfdan lichter, ende baen gladder maeckt,

AldeKonft om de vrucht te behouden beftaet

daer in , dat de Swangere vrou wel onderhout het

recht ghebruyck vin de NieNnatuerlijckc dingen*

Want 't gebeurt dickwils, dat een gematighde ende
wel-geftelde Lijfmoeder de befte beginfelen van
ons levé ontfangt , en een volkome fchepfel voort-

brenght, het welck daer na door verfuym ende on-*j

achtfaemheyt van de Moeder qualijck bejegentj

wert, Daerom raet Hippocrates feer wel in fyneerftc

Boeck van de Vrouvvelijcke Sieckté,dat de Vrou-j

wen (onderlinge forge dragen , om de vrucht te be-j

houden , ende wel te onderhouden tot den tijt van!

de veidoffinge. Het welck ghefchieden fal indienfd

haer gefonthey t wel gade flaet , en haer Lichaé nietj

en pranght met naeuwe kleederen. Want dat pran-

gen befchadight de vrucht op de felve manier, als

andere uyt-wendige endein-wendige oorfaken, die!

de Lijf-moeder druckenende benaeuwen. Daeromj
feyde <Artfiotek$ feer wel in fyn eerfte Boeck vandej

telinge der Dieren op het 1 1. Capittel dat feer goeti

is voor het wei-varen ende groeyen van de VruchtJ

geen fwaerte op de Lijf-moeder te brengen. Ende|

daer-;
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daerom is den buyck met geen been befet, ghelijek

het hooft ende de borft,op dat de Maegh ende Lijf-

moeder haer vryelijck fouden konnen uyt-fetten*

Daerom leytoock de Lijf-moeder op den eyndel*

darm , als op een facht kuffen voor de hardigheyc

van den rug-graet , ghelijek Galenus aenwijftin het

4* Boeck van het Gebruyck der Leden op het 14.

Capittel.

Maer infonderhey t dient eé fwangere vrou haet
te wachten voor groote beweginge des Lichaems,
en des Gemoets, als rijden, rocfen, loopen, danflen

ende fpringen : van verfchricken , ende haeftelijck

teontftellen. Want hier door krijghtfedickvvils

voor den tijt den arbeyt op den hals. Ick en prijs

even-wel niet een leu en leufigh leven, vvaer dooc
vele ongefonde humeuren vergaderen > ende de na-
tuerlijcke warmte overftolpt wert: maér de be-
vruchte vrouwe dient wel in de eerfte maenden
weyniger, in't lefte van haer dragen , ende tegen

dat den arbeyt komen fal , haer meer en dickwilder
te bewegen , ende veelte gaen wandelen.

Hier en boven heeft een bevruchte vrouwe haer
oock te wachten voortegrooten hitte ende te groo-
ten koude , voor quade lucht, ftanck van uyt-ge-
daen kaerflen, fwavel , bcverfwijn, ende dierge-

lijcke ftinckende dingé ; als oock van feer ruyeken*
!de kruyden, ghelijek munte, poley , ende andere,
infonderheyt van muskeliaet, amber, civet , end©
ruyck-ballen die daer van gemaeckt werden.

Vordersfalfe voor haer eten ghebruyckenSpijfo
van goet voedfel , ende een weynigh verdroogende,
de menighte moet wefen foo voor haer felven, als

G c c % voof
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voorde vrucht, foo datfe de mont dickwils al wat
bieden moet, al hecftfe de grootfte luft niet om te

eten : fy en behoeft haer oock foo naeu aen de vaft-

dagen niet te binden: want door veel vaften foude
de vrucht lichtelijck flap ende fieck werden, ende i

voorden tijt uyt-willen , om fyn voedfel buyten te

foecken, dat hy binnen moft derven. S'y moet haer

even-wel oock wachten van al te veel te eten, alfoo

door al te veel voedfel het kint lichtelijck komt te

fticken ofte wert ten minften daer door foo grof ,
j

dat het op fyn plaets niet wel foo langh en kan due-
ren> om vol-dragen te werden ; ofte valt daervan in

een fieckte
,
dewijl te veel fpijfe niet wel konnende

j

verteert werden, haeftelijck bederft , ende quaet
bloet maeckt , het welck tot ongefont voedfel voor
de vrucht , die dat nae hem treckt , noodtfakelijck

moet gedijen . Noch is noodigh haer te mijdé voor
j

alle Spijfe die te kout, te heet, ofte te vochtigh is J
ende infonderhey t foodanige in 't beginfel van de

j

maeltijt niet te eten. Gefoute, ende gekruyde fpijfe,
|

ende die in korften geleyt is en dient haer niet. De
j

Specerijen machfe oock niet gebruycken,als alleen

|

op't iefte de Caneel en Safferaen. Andere fcherpe
I

fpijfe moetfe oock laten, als loock ,ayuyn,ende
diergelijcke , infopderheyt die eenige medicinale

krachtheeft om water te doen lofen,ende walging©
ofte nieffen verwecken kan. Dan indienfe groote

luftkreegh tot eenige koft,die juyftvan debefte|

ftoffe niet en was,die en moet men haer niet geheelj

onthouden , maer hier in vry wat door de vingeren!

fien, Want byfwangere vrouwen heeft het meeftj

plaets,dat wy in'c eejfte Capittei uyt tii^ocr^fit van
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de Iuft en aengenaemheyt der fpijfe gefeyt hebben,
itaet even-weke lette, dat men by haer geen praet
en maeckt van ongefonde koft, ofte die niet te krij-
gen en is

, om niet te vergeefs haer tanden wateri~°h
temaken. &

Noch is dienftigh dat een fwangere vrou niet
hardtliivigh en zy, ende datfe alle daegh , foo'cmogelyck is eens ter ftoel gaet. Ende indien datvan ielfsendeuyr denatuer nieten wil komen, foo
lalle s morgens nemen fap van pruymen

, ende
connthen

, appelen facht gekoockt wei gefuyckerr
ïnde een goetftuck boters daerin. Ende dat nie^
lejpende foo en fal men niet licht tot fet-pillé, ofte
Afteren

( als in't alderlefte,en wanneer den arbeyc
;oor de hant is ) komen

, infonderheyt die wat
cherp zyn, alfoofe de Li]f- moeder, die op de dar-
ner.leyt, lichtelijck foudcn befchadigen , ende een
aisdracht konnen vetoorfaken. Daerom ift betec
at men haer van boven in-geveeenige fachte me-
icine, als daens Manna in wat hoender ofte weren
at gefmolten

, ende dan wel door-gedaen Den
Mbarber en is oock niet ondienftigh met wat lanee
ofijnen in-genomen hetghewichte van een halve

rm u l°°
n
r'

ofte wac raeer
- Het 1S een grooce

Wfiagb
. dat fommige meenen , een bevruchte

•ouwefchadehicktewefen.het Lichaem tepurge-

ïifrdl ? hKV daerhet bcvde ™et fonder-
njckel van de vrucht ende de vrou dickwils nae-
late werr lek bekenne even-wel, dat men hierin
" 8ro?"lforghvuldigheyt moet te werck gaen.Men fal haer dan

, nae de leere van Hippeer***.
Wor. i, als het den noot vereyfcht van de vierde

C c c 3 tot
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tot de fevendc maent matelijck mogen purgeren, i

om dat de vrucht in die tijtop het ftercfte is; maer
vroeger ofte later , als de lelve noch fwack , ofte al

rijp is , fal men daer mede niet licht doorgaen. In-

dien men dan mach purgeren , het Lichaem voli
humeuren zynde , foo mach men oock wel laten

;

alfoo het felfde minder ontftelt, als het purgeren,

infonderheyt in't beginfel , alfler overvloet is van I

bloet, ende de vrucht noch teer zynde weynigh I

voedfel va doen heeft. Dewijl de nature felvefom- 3

tijtshet Lichaem van de fware vrouwen door het

bloeyen uyt de neus , het fpeen , jae oock (omtijts

door de lijf-moedevlonder eenigh letfel ontlaft,,

waerom ioude de Konfte fulcx niet mogen navol*

gen? Ick ken verlcheyde bloedt-rijcke vrouwen,!
die als fy fwaer zyn , haer gemeenlijck twee drie

njaéTdoen laten , oock in de lette maenden, ende
als fy dat overflaen,foo zyn de kinderen vol vieng-

heyt. Iae de eervarentheyt leert ons, dat fommige
vrouwen foo bloet-rijck zyn, dat indienfe niet ter-

ftont op de tweede maent gelaten en werden , mil-

dragen, ofte van ee^ doot kint verloffen. Een feker

Medicijn verhaelt , \kt hy over twee bevruchte

vrouwen gegaen heeft , wa?r van in de eene door

overvloedigheyt van bloedt vier kinderen op de

achtfte maent verfticktwaren, in de andere, twee

op de fefte maent. De vvelcke, als hyfe op de vijfde

maent veel bloets af-gelaten hadde , daer nae vet- ;!

fcheyde reyfen gheluckelijck van voldrage kinde-

!

ren verloften. De aderen van de voet en moeten in

fwangere vrouwen niet ghelaten werden , om dat

fulcx het bloet met gewelt na beneden treckt, ende

;
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d. vrucht doet fackë. Op de achtfte ende negenfte
macnt en mach men niet (onder grobté noot laten
in onderheyt in de gene die door fvvackheytoftê
flibberigheyt van de Lijf-moeder lichteiijck een
miftchienis krijgen.

DeSiaep (om geen van de fes Niet-natuerliicke
dingen over te flaen ) fal wefen by nacht, om de
ipijle wel te verfprcyé: want het wake veroorfaeckc
raeuw.gheyt ende fieckté , daer de mifdracht dick-
wils op volgt

: niet terftont na dé eten, maer 'srnor-
gens vry wat Janger alffe gemecnhjck gewent is.

.

ter ick dit Capittel befluy te, foo en dient eanfch
liet vergeten de noodtwendige leflb, die de Eed.
-isetlacob Cats geeft in fyn vetmaerde Houwelick.
net defe verflen : > '

Wanneer de vrouwe draeghfoo dient demm u letten*
Vat memam door het huys miffchun en komefeite»

Yet dat vvan-fcbapenis, e<n vvreet offelftem beekVat ons het ooge terght , en foo definnen fleehAl wat ouboüigh ftaet, ofvreefe kan verwecken

,

Vf met een fneüefchrick ons in de leden treeken.
En dient eenjonge vrou voor al niét daerfefiaept.
En van de rcyne trou defoett vruchten toept

.

Wilt oock om defe tyt « niet ttfeer vergapen
Aeneenighfelfaem dier , alsfimmen , katten

, apen •

Endraeght met inden arm, enleght niet oen etenmM
Een vreemden baviaen, ofpUt-geneufden hora .

Tts by de vrouwenfelfs in geenen deel te meniën,
Hoe dat een vreemt gevalkan op de vrouwen toereken

:

hoe onverwachtefchrick tot oen de vrucht belent ,En hoe een felfaem fpoo£kfich in de moeder prent

.

C c c + Wan-
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Wanneer ten vrouwe draegt

% hetfchtptt dat alle krachten

Zijn bejigh aenée vrucht 9 enop de moeder wachten $

Vies vvaerder eenigh dingh figh inde finnen veft ,

Vatf*cktvanJto7éden aenendruckt in Uat gevveft ,

J)e Schrift geiuyght het felfs , dat lacob voor de dieren

Van Labm heeft geleyt geflr eep te populieren ,

Om evenals hetfchacp\ou parenmetten ram »

Jje plecken van het hom te Urucken in hef lam •

Ghy die gentgen zij: om zaet te mogen winnen ,

Ixebt geen vvan-fchapen dur> geen monfler indefinnen :

Stelt liever voor het oogh wanneer gy vruchten teelt9

Een(chooneen geefitgto kimden aerdigh menjchè bedt,

Jiier door tft wel gebeurt dat yemant vande moren

Vont tn voor-leden itjteen witte vrucht geboren ,

Hier door tfi wel gebeurt <^tt van eenleeUck paer

Men wert9 oock tegen hoop een aerdigh kint gewaet*

Hen wijf by al het volck vermaert in Uelickheden »

Wiens man haer met en vveeck tn onbefchofte leden,

J^reegh even-wei een hnt hctfchoonfte datmen vant
,

Een puerelvanaeftadt, eenwonder in het lant
,

Etn ktnt geijjck een beelt , dat alle menfchen prefen ,

En namenm aen arm% ofmet den vinger vvefen $

Eenktnt navpilm vvenfch, een gapte en aerdigh fret »

En niet te btjfterjcbrael 5 en niet te lijdigh vet

:

Een yder (lom v*rbaeft t enjagh defrijjche leden ,

En Jagh dejchooneveraw, onjeker van de reden*

jüiesgincker over-al een fpreucke door deftait,

Als ofhier tn Ae vrou haer eer vergeten hadt .

Een man die vorderjagh gingh al het huys befchouvven %

Cingh letten op hetftuck , ter eeren van de vrouwen

:

kiy vint eenfchonn vertreek, daer opeenfehoon buffel

Een aerdigh kinder-faeltfiontgeefiigh afgefeté
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By vont een ledikant behangen met gordijnen ,

hen leger voor den weert, gelijck het mochtefchfoen:

Hy vraegtyUte datterJlaept f hm wort befcheyt gedoe.

En ftraex foQgift deman hoe dat de [aken ftaen .

Hy fpreeckt tot ai het volck , Ickfalhet oordeel vellen
,

Laet maer hetjonghfte hint hier in de kamerftellen .

De meyt die ïottpter om fco veerdtgh aljfe kan ,

En brenghtet inde fael , en geeft et aen den man,

T>ie gaetet metter daet ontrent den heelde fetten9

Die maenteenyder aen hier op te willen letten ;

Enfiet die nu het heelt en dan het hint bekeeck ,

En vont noyt eenigh ey dat foo een ey geleeck .

Daergaet de kloeckfte geeft met vafte reden wtjfen ,

Wat datter uyt het oogh kan in definnen rijfen

:

En hoe een diepgepeys 9 door onbekende macht
f

Het in-genomen beek kan prenten inde dracht*

Straex re/er groote vreught, de boofe tongen [wegen ,

De vrou heeft metter daet hoer eire weet gekregen :

En vvaer doen eenigh paer te [amen vvert gefet ,

Daer was eenfchoon geficht ontrent het echte bedt.

Diergelijcke Hiftorie wcrt mede verhaelt by den
Oudt-vader Hieronymtts

,
endefeyt de waerheyt van

de felve ondeckt te zy n door vernuft ende wijsheyt

van den treffehjcké Medicijn Hippocrates. Soodani-

gen exempel is oock te lefen by Plutarchus , alwaer

verhaelt werc van een vrouwe, die ontrent haer
i bedt eenen moor had uy t-geichildert hangen, ende
daer door een fwartkint gebaert heeft. Soo lch rijft

ÏGalenusm fyn Boeck van den Thenakel, dat hy
leenen Moorom een fraey kinc te krijgen gheraden

heeft eea Ichoon beclt aen de voeten van 't bedt tc

|

C c c 5 han-
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hangen, en dat de vrou in't by-flapen daer fterck op
kijcken foude ; en dat fulcx by den Moor na-geko-
rnen,en oock wel uyt-gevallé is.Wy lefen oock on-
der andere by Montaigmi.desEffais 20. dat eenijts

aen dé Key fer Carel de vierde vertoont is een doch-
ter , die heel ruygh was : het welck de Moeder feyde
gekomen te zyn , door dien datter een beeldt van
Sint Ian den Dooper in haer bedt gehangen hadde.

Welcke exempelen oock beveftight werden door
de Hiftorie van Iacob in't eerfte Boeck Mofis op
het 30. Capittel,by yder een genoegh bekent, ende
in de verhaeldc verffen oockaen-geroert. Al hoe-
wel hier met fpies en fper tegen is den gheleerden

Doclor Huarte in fyn Spaenlcb Boeck van het on-
derfoeck der Verftanden, caf. is. §.4. ende feyt

dat de Hiftorie van Iacob heel miraculeus is , ende
het ander van de Moor een recht praetjen : alles

gebouwt (gelijckhy voor-geeft) op een vals fonda-

ment ende reden van xArifiouUu

V LPIANVS
Leg. Quasritur 14. §. i.ff. defcetib.ed.

Maximum ac p&cipuum muntte fosminamm efl %
mi-

pre ac tueri conceptnm»

PLINIVS 8. Epift. 10.

Quo magis cupis ex nobh pronepotes videre, hoe trifii

audies neptem tuam abortum fecijfe, dum fe prtguan»

am ejfe pueüariter mfcit f ac per hoe qu&dam cuftodien-

d* p&gantibus omittit , facit omittenda % quem errorem

magnis detrimentis expiavit , in fammum periculum
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In Koe veel maenden een kint

voldraghen wert.

Het IV. CapitteJ.

HEt is een oudt verfchil 9
en over langh gedreven,

Waerom men in het recht nietfeldm heeft gekeveff%

Hoe langh een echte vrou haer hinders dragen kan,

Om niet verdacht te zijn van eenigh ander man .

Daer is een vafte tijt dien alle heeften dragen
,

Hen hont en hseft niet meer als hondert twintigh dagen
,

Thien maenden hout hei peert fyn nullen inden bant
$

Twee jaren geeft het voéck den grooten oliphant »

T>e tijt van hare dracht die vvort hun langh gegeven

Naer mate van het beeft , ofnaer het plagh te leven :

lft groot
, ofleeft et langh, foo hoeftet ruymer tijt

9

Alsyet dat kleynderis , ofhaeft ter aerden lijt .

Doch wat de menfché raeckt^men kent geen vafteftonden

Daeraen een vruchtbaer wijfin defen is gebonden :

Soo dat haergoede naem niet eens in tvvijffelftaet $

Schoon fy een langer tijt als negen maenden gaet.

Doch wilder eenigh menfch dit naerder onderfoetken^

Wat hoeft men vreemde tael, ofver~gefochte boecken ?

V pen
f cn diep vernuf , geleerde Bcvcrvvijck,

Js hisreen volle bom en uytter-maten rijck*

DE Natuere heeft a!lc dieren eenen fckeren cn~
de bepaeidé tijt geftelt, om haer jongen voort

te brengen ; doch niet alle den felverr. De oorfaeck
van die verlcheydenhey t ley t Arifloteks op de groote

van
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van haer Lichamë, ofte op de langhduerigheyt vati

haer Leven. Zynde waerfchijnelijck dat een groot
dier ende van langh leven langer tijt moet hebben,
om totfyn volmaecktheytte komen, als dat kleyn
ende van kort leven is* Soo {iet men dar den Hont
die kleyn ende van kort levé is ,

op de vierde maent
gheworpen wert, het Paert, *t welck groot is, al en
leeft het niet langh, op de thiende maent: maer
den Oliphant, die groot is ende van langh leven,

werteerft volmaeckt ende voldragen in twee jaer.

Ende by aldien dat fulcke dieren weyniger cijt in de
Lijf-moeder blijven, als haer bepaelt is , foo en
blij vë fy niet te lijf. Maer de Vrouwen en hebben
geenen fekeren tijdt om te verloffen , ende konnen
op verfcheyde ftonden haer kinderen ter werelt

brengé : hoe-wel fy niet alle even bequaem en zyn,

ende de kinderen niet van alle drachté even kloeck

ende langh-levende gheboren werden* Want de
eervarenthey t leert ons , dat het kint , 't welck min-
der als fes maenden gedragen is , niet op en komt,
ende dateerft op de fevende maent, een kint dat

leven fal , geboren wert , en dat de verloflingh haer

oock op de elfde maent kan uyt-ftrecké ; dat noch-

tans meeftendeel ontrent den uyt-gangh van de ne-

gende maent, ende het \n-gaen van de thiende de
natoerlijcke verloffinge ghefchiet , ende dat defen

tijt den natuerlijckfté is van des menfché geboorte:

alfoo de dingen , die meeftendeel gebeuren , meeft

volgens de nature zyn, gelrjck Artjtoteles feyt# Hier-

om hebben alle goede Autheuren de negende ende

thiende maent voor den wettigen tijt geftelc van de

natuerlijcke verloffinge. Want alfoo het fatfoene-

ren
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ren en het bewegen vande vrucht inde Lijf-moeder
met altijt precijs op eene dagh en vair, maereeni»e
öreete heeft, als Rippocratet ende Ariftouhs getuygen
en men gewoon is met Hippccrates van de formatie
te tellen tot de beweginge, van de beweginge tot
de verloffinge; foo en kan de tijc van de verloffinge
ioo naeu aen de negenfte maentniet gebondé wer-
den, maer loopt ghemeenlijck tot in de thiende.
Want dewijl datter grooteverfcheydenheyt is inde
gematigheden ende gheftalteniffen der Lichamen
oo gebeurt het.dat de eene vrucht raner, de andere
ianckfamer volbracht ende voldragen wert; endede voldragé vereyfcht meerder voedfel , en ruymer
luchr. bndealfoo de Moeder hem van beyde door
de aderen, ende flagh-aderen van den navel niet
genoeghenkantoe-fenden, foo foeckt hy uyt fyn
hol tefpringen; ende de Lijf-moeder niet wel ken-
nende verdragen aldatfpringen ende uyt-recken,
foeckt haer felven van dal ladigh pack te ontlaften.
Als dtt voor het half jaer ghebeurt , foo en kan hetkim niet oudt werden. Ende by aldien altemetee-
fchiet

,
dat m't begin van de fefte maent, gheJijck

Doftor Spugü feyde gekent te hebben een bode van
feelant op Hollant, ofte een vveynigh voor de

fnl
IZf

m
r

C
l

,t,geli
'
Ck

?
ndere 8etuygen, eenkint

p-komt fulcx moet gherekent werden , onder de
ingen

,
die heel felden gebeuren. De reden is, om

latloodanigh kint al te flap, ende noch nietvol-
Tacnt en is. Oaerom indien het ofte uyt ghebreck
an voedfel

, ofte door eenige andere oorlaeck alf-an uyt-komft moet foecken , foo kan het lichre-
jek inden arbeyt verfticktofie verplet werden

;
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ende al geboren zynde en is het niet bequaem om
j

de lucht, ende nieu voedfel te verdragen.

Een kint van feven maenden ( vvy rekenen voor
j

elcke maentdertigh dagé,geli|ck de Rechts-geleer- r

den oock doen, Mynfinger.C Öbf. 40.) wcrt wei,:

«boren , om dat tot volmaeckthey t van fyn leden,

niet en ombreeckt. Want de twee volgende maen-

den en v vetter niet meer by-gedaen tot volmaeckt-

heyt van de leden , maer alleen tot volmaecktheyt

van de kracht ende fterckte. Soo dat fulck een kint ;

wel-iiVt leven kan blij ventende oudt werden r( nct

Cmacium* nc. Sentent. UI. PatéüL t. p. ) mfonder-

hey t ,
ghelijck Hippocraies dat bepaelt , het welck is

van twee hondert ende thien dagen, dat is van het!

laétfte van de fevende maent. Nu de oorlaeckj

vvaerom dat fommige foo langh voor den tijt ko-|

m«n,is fonder twijffel m de gematigheyt van het;

zaetendebloet,waer aen de natuerlijcke itercktc

ende fwackheyt hanght. Den tijt van den arbeyt

vvertoock altemet verhaeft door de fterckte van de

formatrice faculteyt ofte de fatfoenerende kracht

daer by komende een vvel-gekoockte materie, d(

welcke de werckinge van de gefeyde kracht lichte.;

li jck aen-neemt, ende haer met het behoorlijck fati

foen laet bekleeden. Maer al hoe-wel het kint vaij

leven maenden van goede ftoffe op-geleyt is ,
end:

van goede kracht voort-komt , foo is het even-we

wat flapper, om dat de formatie van al te haeftig;

bevveginge gevolght wert.
p ;

Een kint van acht maenden en blijft niet te lijl

feyt Hippocrates, om dat het twee ftooten korts 0

malkander niet en kan verdragen. Want dewijl f
kii
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kint opde Tevende maent gearbeyt heeft om uyt tékomen, ende daer over vermoeyt is, foo kan hecden arbeyt daer t*tftont wederom op vaieende
metvvederftacn; maer om fulex wel te konnen
uyt.ttaen, loowas van noode , dat het de achtfte
maent noch befloten bleve, om middelertijt fyn
krachten te verhalen. Andere dies niet tegenftaen-
de houden het daer voor, dat oock een kint van
acht maaiden wel fomtijts op kan komen. Wantmdien debreete vande menfeheiijekegematigheyt,
ende de verfcheyden geftaltenis der Lichamen oor!
laeck is dat fommige op de fevende maent

, andereop de negende.eenigeop de thiende voldragen wer-den

i

: foo en ifler naeulijcx een noodige oorfaeck tevinden de vvelcke beletten foude.du uyt haer
felven ofte de nature van't zaet den tijt van voldra-
gen en verloffen niet op de achtfte maent fomtijtsm foude valfcn. Hetfchijnt oockdatter naeE
»en bondige reder, byte brengen is.vvaerom S-•enkintopde achtfte maent niet volkomen ende^Idragenfoudezyn, ende wel geboren zyXiietW enfoude komé,ende overluÊx voor onwett gh
^fteeenmifdtaght foudegherekentwerden wint
et gene dat men feyt , van de beweginge op de fe-ende maent, heeft grootelijcx

f

yn oedencken.of
ct vaftgaet, dat alle kinderen noodtfakelijck o»

(

!e fevende maent haer roeren om uyt te komen!£ant al-hoe-wel de kinderé op de fevende ma™r
laereerfte volkomenheyt

, enne beginfd vïï, per!

o volkomen
, datfe poogen geboren teVtden

,uer die alken , de welcke van krachtige gematigl

heyt
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heyt cnde fterck maeckfel zyn, porren om op de

fevende maenruytte komen, te weten die haefttgh

ghemaeckt zyn t haeftigh bewegen , ende haer uyt-

komfthaeftigh vorderen, gelijck Avicenna fchnjft

Lik s. Ven. *t. trati. cap. / Inde reft en is geen

wacrfchijnelijck reden , waerom dat de vrucht foo

vroegh foude foecken j^helofi: te zyn* Het en gaec

mede niet feker,dat de bevruchte vrouwen ftercker

beweginge voelen op de fevende maent , ais op an-

dere, Ende indien het kint van die beweginge foo

feer verfwackt op de fevende maent, dat het in geen

gheheele maent fyn krachten verfcheppen, end
daerom op de achtfte maent gheboren zynde niet te

lijfen kan blijven, veel minder foude het 't leven

konnen behouden , als het in de eygen maent ghe
boren werde. Daer- beneffens en komt met de eer-

varenthey t niet wel over een, dat de vrouwen meeft

op d'achtfte maent qualijcker te, pas zyn, als op de

fevende, ofte negende. Schijnt derhalven datter

uyt de nature van de vrucht ende van de moeder
naeulijcx bondige redené konnen gegeven werden
om te beroonen, dat een kint van achc maenden
niet en foude konnen in'tleven blijven.

De vvettighftetijdt om te verloffen is de negendt

maent
f ende fulcke kinderen leven ghemeeniijck

langh : ende de natuerlijckfte ende ghemeenfte tijt

wert gehouden te zyn van den vijf-en-twintighfter

dagh in de negende niaent tot dé vijf-en-twintigft

in de thiende. Maer of defen tijt noch verder uyt

g^ftreckt kan werdé en blijckt foo klaer niet. Hip

poerates ftelt ergens den langhftentijt indethiend
maent , ende op een anderplaets komt hy tot in d
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elfde gelijck oock doet Ariftoteles 't welck van ver-
fcheydc met verfcheydé exeaipelé beveftight wcrt„
hier al te langh om te verhalen ; ende is oock by
cenige Rechts-geleerden voor wettigh geoordeelt»
Balduin. Revard* ende andere in Leg. 12. Tabè. ViSlo*

rius s. Var. Letï. it. Plaut. CiftelL

Turn itta>quam compretferAt >

Decimo pofl menje exafio hic peperit filiam.

Al hoe-wel dat de knoddigen Do&or RabeUis
daer medefpottende feydt , dat de jonge weduwen
twee maendé na haer mans doot mogen met vryer
herten fpelen op fyn rekenigh. De Keyfcr lufiinia-
nut en hout een kint van elf maenden niet voor
wettigh

, in *Amh. der reflit. & eaqu* parit, in ir,
i tnenfe. c. z. §.fi. macr fulex als te wreet zynde wert
van den grooten Rechts-geleerden Andrets Alciatm
mifprefé, sSarai. 7. en uyt hem Menock*. de arbit»
]udis. Cent. i. Cas. tf> N*. so. Soo berifpt oock Doc-
tor Spiegel, Lib. de formato fostté 7. Vlpimum % om
jdat hy L. inteftatoff. defuis, & leg. htred. een kint dac
jthien maenden na fyn vaders overlijden gheboren
is, uyt-fluyt van de vaderlijcke erfFenis , ende hy
tbrenght een exempel by van een vrou die fefthier*
paenden gedragen hadde; ghelijck Jlvicenna vari
yeerthien, Cardanm van derthien , ende lAugeniut
van twaelf maenden* In defe gelegentheyt moec
onderfcheyt ghemaeckt werden wat de Nature ghe.
meenlijck werekt , ende wat felden gefchiet, Ende
op die manier heeft Hippoapm wel ghefeyt, datde
:hieudc maent dê uyttente ujt was orn te vcrloflen»W den gemeenften ende natuerhjckftejti, alfoo ds

P d i vrucht
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vrucht na de thiende maent nu groot xynde , naeu-
lijcx plaers ende voedfelgenoegh inde Lijf-moeder
kan hebben. Al ift dan dat niet alleen kinderen op
de elfde maent,maer oock op de twacifde, derthien-

de , veerthiende, vijfihiende , ende fefthiende
, ghe-

boren, van de Medicijns ende andere befchreyea

werden : foo moeten wy fulcx nemen voor dingen
die heel felden gebeuren, ofte oock dat de vrouwen
haerrekeningh qualijck ghemaeckt hebben, ofte

datter wat van Rabelais ofte bint Annen onder
loopt.

Wy fullen nu tot befluyt wat dieper onderfoec
ken de oorfaeck van defe verfcheydenheyt van
's menfchen geboorte. Vele leggende felfdeopdej

verfchcyden gematighey t ende geftaltenis , daer by

komende dat de andere dieren een fekeren tijt heb-

ben dat fe ritfigh werdé, ende dat na die tijt de wijf A

kens fchouwen de by-komfte van de mannekens
j v

daer de menfchen defen bepaelden tijt niet en hebj v

ben , ende de goede vrouwen , gelijck Do&or lou\ \

bert feyt des Erreus populaires 2. foo vriendelijck eij t\

gerieffelijck zyn datte geen tijt aen en fien; end Jii

niet en weygeren als om welftacns wil ; datfe daej ve

beneffens alderhande koft eten, verfcheyde vcratj ii

deringen door de bewegingen dcsGemoets, enc| pig

inbeeldingen onderworpézyn.Maer Do&pr Spiêg lol

van Bruffel , onlanghs Profeflor te Padua, mee* ter

dat dele oorfaken al te verre van den wegh gaenjj pet

ende brengt een ander by, die hy voor nader houMyie

te weten, dat de vrucht rijp ende voldragen wert eivol

onfekere ti>t, ende dickwilsop verfcheyde maeifoe

den,na de faculteyt ofte kracht, die de fdve regeel^
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ende onderhout flapper ofte ftercker is. Welcke
kracht flap ofte fterck is, ofte door haer felven, te

yveté uy t het zaet,waer in fy als in hare oorfpronck
vaft is ; ofte door toe-val,te weten, by gebreck van
goet voedfel, vvaerdoor de beenderen niet ver-

fterckt en konnen werden, ende de andere deelen

niet wel en konnen toe-nemen, foo dat het kint op
den rechte tijt als het behoorde geboren te werden,
hem niet buygen,noch roeren en kan. Ditgebreck
van voedfel komt, ofte door foute van de Moeder,
te weten uvt fieckte,raften, endediergelijcke ; ofte

doorfieckte vande Vrucht,veroorfaeckt uytquaet».

ofte te vccj voedfel , dat het van de Moeder naghe-
nojmen heeft. Want dat de kinderé oock in 'smoe-
ders Lichdcm verfcheyde fieckten onderworpen
zy n, blijckt niet alleen uyt de fchriften van de Ou-
den, maer oock uyt de Anatomie, ofte ontleding©

van haer Lichamen, (Sylvius in Ifag. %AmU ) Aifoo
wy dan fien in ons die gheboren zyn, dat het fwack
Lichaem dickwils vveynigh, fomtijts niet mccallen
|?n groey t , infonderhey t als het aen een lange quel-

lingh gegaen heeft, ten fy het de krachten wederon*
|/erfamelt ; foo konnen wy lichtelijck bemereken

,

lat op de felfde manieredoor eenige fieckte , de rij—

>ighey t van de vrucht op-gehoudê, ende het voor-
|;omen uyt de Lijf-moeder uyt-geftelt kan werden
er tijt toe, dat het verfterekt zyndetot fyn volle

krfe&ie ghekomen is. Wy fien oock dat de gene ,

01 /elckers Lichamelijcke krachté ftercker zyn,rafler

w lolbracht , ende eerder gpboren werden ; ende dat

au ie op de fevende maentcer wereh komen , meeft
nechtjens zyn|feldenmeysjens t ende de felvig*

i Ddd i nies
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nictlan&h levende. Men fietoock in Appel , ende
andere Fruyr-boomen , dar niet alle vruchten , die

op éenen tijt bloeyen
,
ghelijck rijp werden, ende

af-valJen: maer cenige,om datfe niet wel ter Son,
oftetefeerop den Noorden wint geftaen hebben ,

ofte door hagel ende nevel belchadight zyri, haer
voedfcl niet wel na haer nemende ofte verterende

langh na d'andere op de boomen blij ven hangen
,

eer datfe volkomen rijp werden. Waer uyt af- te

nemén is , dat de rafïïgheyt ofte dè langhfaemheyc
van het rijp werden, den arbeyt doet verhaeften

ofte vertrecken ;ende dat de oorfaeck van het uyt-

komen vande vrucht niet foo veel en is fyn groote,

noch gebreck van voedfel, ghelijck dt Ouden ghe-
meenthebbê; maer de volmaecktheyt ende njpig-j

heyt felve van de vrucht , de welcke infonderheytt
jj

ontrent de levend- makende ende natuerlijcke dee-|

len foodanigh zy , dat her in de vverelt komende;

door neus ende móntfynen aelTem haelen , eh fogh
uyt's moeders borften fuygen konde# Wy fiendat

vele Moeders dickwift kleyne kinderen baeren, diéh

nochtans daernae met de jaeren fecr op-fchieten ;joj

fomtijts oock groote kinderen, endetweelingen|
Ui

endenaede verlofTïnghde tweelingen, de groow
ende de kleyne alleen met fogh uyt hae<r borften»

voeden , niet een maent of twee , maer oock eetr

geheel jaer: het welcke niet enfoudegefchiedenr

indien de vrou verlofte,ofte het kint uyt quam om
de groose van fyn Lichaem , ofte om gebreck var

voedfel. Want dat bloct ,'t welcke nae de verlof

finge met foo groote menigte na de borften loopt

koude het oock nietloopen na de Lijf-moeder on

d

di
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de vrucht noch meer te voeden ?

Vorders de gene, die de onfekerheyt vandcvèr-
loflingh ftellen in den onfekeren tijt van het by-
flapen, verfcheydenheyt van fpijfe, in* beeldingen,

ende aiderhande bewegingen des Gemoets ,zijnin

haer ghevoclen ganfchelijck bedrogen , om datfe

meenen dat de vier-voetigedieré ,die eenoftetwee
jonge vverpé,alsde merrye,efeliniie,koef oliphant,

opeen fekeren tijt verloffen, te weten de rnerrye

op het eerfte jaer,den oliphant op het tweede, ende
dat fulcx den bepaeiden tijt van haer gheboorte is:

het vveick de rede, ende de authoriteyt van de Scri-

benten betoonenonwarachtigh te welen, Wanrdc
afligheyt ofte langhfaemheyt van de geboorte kan
defe dieren om oorfake komé, hen mee de men-
en gemeen. Daerom al ift , dat Abfyrtus een goet

ce-meefter ichrijft, dat een veullen elfmaenden
nde thien dagen gedragen vven^foo doeter noch-
ns Varr& een maent by,ende feyt , dat det gene

„

ie laeter komen, meeft onnut en onbequaem zyn,

Ifoo heeft Ariftotehs ghefchreven dat den jongen
Hiphanttvvee jaer gedragé wert, dan Strabo, Diodo-

Siculm ende Arrianus (eggen van fefthien , ofre

nlanghftenachthien maenden ; andere als Plimm
tuyght , van thien jaer . Tlautus Stkho

:

lAudivi fdfe hoe diBum vulgp dicier,

Solere elephantum gravidam ferpetuos dtcem

Effe annos.

D d d 3 Vaa
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Van den Arbeyc 3 ende het ampt
der Vroedvrouwen.

Het V. Capittel.

HEt vvonderbaergeheym> den in-ganckvan helleven

Dient mede voort-gebracht tn na de kunft befchreven

Want alsJighquaetbekyt ontrem het baren vint %

Hetfchaeter twee geleek % de moeder en het kim •

Welaen de vracht is rijf ,fy kan niet langerdueren

in dat verfegiltflot 9 bereyt de kinder-lueren
j

De moeder voelt gewoel > haer leden zijnomfielt ,

Het kint wil meerder lucht enfoeckt een open velt*

Mier dient een handigh vvijfindsfe kunft ervaren ,

Die fchickt voor al het vverek om wel te mogen baren*

Die leert dejonge vrou, hoe fy haer voegen moet

*Ah figh de vrucht bevveeght en tot de reyfe[poet*

Die weet het teergewas alfachtjens afte leyden ,

En kan het van de pees en van de moeder fcheyden :

Dieweet het tanger lyf% het kiecken-nieuvve vleys

Te vatten daer het dient , te keeren na den eyfeh.

Ghy weeft dan hier beforght cm wel te mogen kiefen 9

Indien ghy niet en wilt u goedenftant vsrliefen ;

Het raeckt te » jonge vrou
9 enu6 deftigh man t

Dm roept hier niemant toe ale die het ambacht kan •

i

eei

in

iet

is

f

1

vö

HEt Kint tot fyn volmaecktfaey t gekomen'xyiif joii

dc, foo en iffer niet overigh , als dat het geluqfcer

kelijck geboren wert, waeringeen minder wondeleij

van de Nature-, en vvijsheyt van God almachtig!^

<

€
ï

, !ï
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cnblijckt, als in de formatie van de vrucht. Het
welck niet onbekent en is geweeft onfen Ccdeno> die

naedat hy onder andere plaetfen
,

deuf. fart.f*

metgroote reden hem verwondert over het gene

|
de Nature werekt in het formeren ende fcheppen

|
van de vrucht , ende de maniere om de feifde door
bequame wege ende middelen te voeden : vintdaer

na op het 7 . cap. van 't feifde Boeck fulcke grouwe-
lijcke wonderen van de Nature in den arbeyt, dat

hy feyt, darfe het menfchelijcke verftant te boven
gaen; foo datfe voor ons meer te verwonderen, als

te begrijpen zyn. Ende de Prins van de Arabifche

Medicijns Avicenna lib. 3. Ten.21. tr, J,cap.2. fchrijft

dat de dingen , die in de gheboorte gefchieden , van
de fecretcn ende geheymeniffen Gods zyn. Want
iet dunckt hem vreemt , dat die felvige kracht , die

le vrucht ghefchapen ende groot ghemaeckt heeft,

laer naoock vvonderbaerlijck de feifde foeckt uyc
e fetten : te weten dat een ende de felvige faeck >

onder eenige veranderinge te lijden , in een geheel

ontrarie manier van werekinge verandert. Milcx
:

> merckelijckerin een hoen te (ïen. Want het felve

oude in den tijt van twintigh dagen dat het broeyt,
'» jervan honger fterven,als het de eyeren foude laten

ïperijckel van breken ofte ver kouwen : maerals
et merekt dat het kuyeken vol-brocht is , ende tijt

li

|

gekipt te werden, dan verandert het terftont van
öornemen. Want dan haeft het hem om de fchael

ü m ftucken te picken,ende het kuyeken uyt te krij-

gek |*n, op dat het niet en foude fticken,en van honger
^Irtgaen ; even-eens de Lijf-moeder , die de vrucht

$ I-gen maenden foo wel bewaert heeft, heel vaffc

til D d d 4 toe*
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toe-gefloten fcynde , foo drae alffe gewaer wert, dat

de vrucht vol-dragen is, ende dat alle dc leden ende
deelen des lichaems kloeck ende fterck zyn, foo
foecktfe haer van dat pack met alle kracht te ont-
laften. Het kint mede nu tot fyn volkomen rijpig-

heyt ghekomen zynde, foeckt niet langer inden
naeuwen buyck befloten te blijven, maer tracht in

de ruyme lucht te komé. Daer toe beroert het han-

den ende voeten , ende bi eeckt al fpringende ende
fpartelende de vliefen , daer het in-gevventelt is.

Indeféftrijtofte arbeyt (gelijckdie wel te recht'

genoemt wert) is de Craem-vrouin groote benaut-

hcyt t )ac in grooter als eenige van d'ander dieren

,

ende fulcx tot ftraffe van haer fonden. Hier kon-
nen oocknatuerlijckereden&by->gevoeght werdé.

Ten eerfté, dat de vrouwé veel teerder en delicater,

veel banger ende kley nieeriger zy n , als de wijtkens

van alle andere dieren , die fterck , moedigh , ende
hertigh zyn. Nu om te verlofferi is moet ende
kracht van nooden ,

gelijck Hippocrates feyt. Ten
tweeden, dat de vrouwen mecft litten ende veel van

haer felvèn houden, ende als het dan op den arbeyt

aenkomt , dan ftaenfe vreemt toe en kijeken , als

niet gewenuynde pijn te lijden. Boven haer ledig-

heyteté fy veel ongefonde fpijfe, waer door fy veel

quade humeuren vergaderen,ende de felfde veroor-

zaken korten aeflem,de welcke feet moeyelijck vak

in het verloflen. Ten derden, dat het kints hooft

grooter is,als de reft van'tlichaem in vergelijckinge

raet d'anderdierenjgelijck^/fer/^A^^wfchrijft: li v<

vvaerom oock lAtiftoteles de kleyne kinderen dwer-
|

da

gen genoemt heeft; en het hooft eerft uyt-komende
j
tm

maeckt
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maeckt een groote openingh ende fcheuringh, en-

de dien volgende groore pijn. Het wclck meeft

gewaer worden, feyt Hippccrates, die hethaereerfté

is , om datfe fulcken arbeyc niet gewent en zyn ; als

mede die oudt ende bejaert zyn , om dat in fooda-

nige de Yfch-beenderé (00 lichtelijck niet en wijo
ken , als in de jonge , de pefen ende banden harder

ende dröoger zynde.

Dewijl vvy hier fpreken van den arbeyt, foo ful-

len vvy van het ampt der V roe-vrouwen een wey-
nigh aenroeren. Dedagelijckfche ervafentheyt laet

ons fien , hoe dat vele vrouwen verloflfen fonder
hulpe van eenige Vroe-vrou. Ick heb verftaen uy

t

een Boerin van Dubbeldam , die eenige jaren in

Yerlant ghewoont hadde, dat de vrouwen aldaer

fommige van de buer-vrouwen in-roepen > ende
dat het kint van de felve ontfangen wen, fonder

Idaertoete hebben een befondere Vroe-vrou: en-
de datfé oock van in de kraem te leggen, ofte hacr

jvvclte laten koefteren, niet met allen en weten.

Soo fchrijfc Arïftotelet van de Vrouwe van LiguftrU ,

Idatfe fonder pijn baren, ende alfoo haeftfy verloft

i^yn, wederom tot haervverek keeren. Linfchote*

j/erhaelt op het 39.Cap. van fyn Indiaenlche Rey-
ien,dachyeen van de Canarijm vrouwen ghefien

beeft, een kint datfe terftont alleen gebaert hadde

,

|elve ftaen vvaffché, ende weder tot haer gewooo-
iijck vverckgaen. Siet Cluverum im German.müq.
jï/. en Montaigne 1. desEJfais 40. De Hiftori-lchnj-

:/ers van Americ*, getuygen van de vrouwen aldaer,

[iatfena de verlofïïnge de mans haer plaetfe geven

,

tndedefelvecarefferen ende wel koefteren, gelijck

D d d 5 meiv
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men hier de Craem-vrouwen doet, ende dat die

mede alloo van de vrienden ende goede kennis ge*
vand werdé. Dit felfde bevint men oock in andere

natiën. Des niet tegen ftaende vvijft onsd'Outheyt.

aen , datter van alle tijdt V roe-vrouwen gheweeft

zyn. Wy lefen in de fchrifcen van Plata, Laer:ius
9

Valerivs Maximns, cndc andere dat de Moeder van
den wijfen Socram een Vroe-vrou was. Men vint

oock dat de oude Rechts-geleerdë gagie toe-geleyt

hebben aen de Vroe-vrouwé, als'^idfl/wgetuyght

L./.deextraord* cognitione.cn oock ftraffevoorde ge-

ne,die haer ampt quahjek bediende.X. hêfiobftetrix.

Defe Vroe-vrouwen plegen in oude tijden drie

dingen ter hande te trecken, na de getuygenifle van
den Philofooph Plato in Theétêto, ende den Medi-
cijn Galenm m fyn uyt-leggingeop s. Aphor. 6*.

Haer eerfte ampt was , de man aen de vrou te

koppelen , ende te oordeelen óf het een goet paer

weten foude,om fraeye kinderen voort te brengen.

Men fiet huydendaeghs verfcheyde luyden geen
kinderen in haer houwelijck voort-brengen , die

nochtans beyde wel vruchtbaer zyn ,
gelijck blijekt

datfe ofte voor ofte naer de vrou by een ander man,
ofte de man by een ander vrou kinderen verweckt
hebben. Om tot fulck ongeval niet te komen had-

denfe hier voormaels haer Vroe-vrouwé, die oor-

deel kondé geven ofte de complexie ende gematig-

heyt van beyde wel op een foude fluyté, ende alfoo

een vruchtbaer houwelijck wefen. Want het komt
den eygen bou-man toe , feyt Plato , de vruchten
te verfamelen, ende goede aerde te verkiefen, om
feet een ofte 't ander zaet daer in te werpen. Dit
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foude feer wel tc pas komen voor Koningen ende
Princ^n; als oock andere die haer gheflacht geerne
vervolghc hebben: maer onfe V roe-vrouwen en'

zyn hier in ganfch niett'htiys.

Het tweede ampt van de Vroe-vrouwen was , dc
Craem-vrouwen in barens-noot by te ftaen, dc
kinderen van haer te ontfangé, en eenige remedien
in fc geven, gelijck büjckt uyt Andria van Terent'tM>

alwaer een Vroe-moer aldus fpreeckt

:

lAdhuc Archilis ,
qu* adfolent , qu^que cportet

Signa ad faluiem e/Je 9 omnia huic effe video.

Kunt pritnum fac , ift&c ut lavet ; poft deinde

Quod jujti ei dare bibere , & quantum imperavi

Date*

Dit volgen oock fommige van onfe Vroe-moers,
maer meelt tot haer eygen fchande, ende groote

fchade van d' arme Craem-vrouwen. Maer haer
ampt was infonderhey t om met de hant het werck
van den arbeyt uyt te voeren, ende het kintin de
geboorte te ontfangen. Sulcxen vermocht niemant
te doen , als de gene die fel ve kinderen gehadt had-
de , alfoo men, gelijck Plato feer wel fey t , niet foo
wijs noch foo bequaem en kan wefen om fulex by
der hant te nemen, als door volkomen kenniffe eh
eervarentheyt van het fclve. Sy en vermocht oock
het V roe-moers ampt niet te oerTenen ,voor al eerfc

uyt het kinderen ghefcheyden was : alfoo het een
vrouwe die noch kindert ende fwanger gaet

}
feer

moeyelijck valt de kraem ende arbeyt van andere

waer te nemen.
Het derde , dat de Vroe- vrouwen dede, was tc

©n-
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ondcrfcheyden of een Vrouwe bevrucht was , ofte

niet. Ende daerom ordonneert de wet gegeven
J

* D. D.fratribuf, dat drie eerlijcke Vroe-vrouwen,
ende in haer konfte wel eervaren fullen befien, ende

\

onderfoecken den buyck van de Vrouwe, ende
oordeeien van hare fwangerheyr»

Maer de Vroe-vrouwen zyn daer nae boven de
gefeyde,nochineen ander ampt getreden , ende
hebben tot haer getrocken het oordeel over den
Maeghdom van de jonge dochters. Ende al i.ft, dat

de Medicijns alle deteeckenen voor feer los ende
bedrieghlijck houden , foo weté zy even-wel won-
der daer af te fpreken , ende veel voorden dagh te

j

haelen; het welckal te famen vveynigh flots heeft,
j

al foo de fondamenten , op de vvelcke fy haer ken- I

nifie bouwen , geheel los zyn , ende de ontledingh
j

van *t gheheym der Vrouwen by haer niet verftaen

en vvert, ghelijck klaerlijck te fien is in de attefta- I

tien, die fy geven van dochters, die ghefeyt waren
verkracht te zyn, in de vvelcke fy foo veel dingen
over hoop haelea , al of die plaetfche den walvifch I

van Lucianus was. Soo dat het meeft louter be-

drogh is,. dat de Vroe-vrouweh de Luyden wijs-
{

maken, datfe fekere teeckenen hebben, om te kon- !

nen oordeeien ofeen dochter Maeghtis, ofte niet,
j

Deteeckenen zyn te fien onder andere by den Ita-
j

liaenfehen Medicijn Bonacial. Ennead* mul 3. ende
den Spaenfchen lefuwijt Sanchez 7. de matrimonio

\

difp. 113. §*ïe. Maer de onfekerheyt van de felvige

wert aengewefen in Latijn by dé Cancellier Kmchin
( die ick te Montpclliers gehoort hebbe ) /. de morbis

virg. in't Fran^oys by leuken , s. dts Err. pop* ende
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in Spacns by den Chirurgijn van den Koningh

Fragofi i. Cirurg. univerf. tit. para conocerla virgini-

d*4 m la muger.

O Maeghdom* dier)uwee\ wie kan u recht befchr^ve\

Wie kan h in bet gout ofin het koper drijven*

Wie kander fchilder zyn van dat men noyten fagh %

En dat men nimmermeer met handen raken mach ?

Ghy z$t een diep geheym daer van de rechtegronden

By niemant zjjngefeen ,
by nismant ondervonden j

Mm lefe , men befie , menfoecke wat men wil,

Ghy fielt noch even^wel de vverelt in verfchil .

Wat ijfer al te doen wat ijfer al te klappen

Van u befcheydcn aert , en wonder eygenfchappen I

Maer *tis alfonderJlot ; want u verholen fchat

En vvort doorgeen vernufnae rechten eyfêb gevat *

Ghy wacht dan wieghy z$t door ver»gefochte redem

Of door een diep vernuf in dit paHeys te treden ;

De maeghdom heeft te veel dat niet geweten dient »

Een die haer niet en raeckt dat is haet beften vrient*

Den Oudt-vader Amlroftm feyt feer wel, $. Epift.

64. dat de voornaemfte Dodoren altijt geoordeelc

ebbe, dat het befien van de Vroe-vrouwen ganfch

een vaftigheyt en heeft : en getuyght felveghefien

te hebben, datter foo groot verfchil onder de Vroe-
vrouwen was , datfe meer difputeerdé over de gene
diefe befien , als diefc niet befien en haddé. Want,
helijclc een ander Oudt-vader Cyprianut fchrijft

. Epift. /*. het oogh en de hant van de Vroe-vrou
an veeltijts miffchen. Maer het voornaemfte is

,

lat de teeckenen felvej indienfeal vaft gingen lich-

te-
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telijck na-gebootft konncn werden , ( fier Arnoldum

de ViÜAwv* ï. Brwiar. C. en Panorm* ine. fraternita-

tis9 &c. fi.de frig. & m*lef. ) het w&lck m italien

dickwilsghebeurt, al waerde Maeghdöm van een

jongh mevsjen aen vecTchAydetv0& Qp.uV^i.fobcydé

tijtverkoft wert. Soo brenght Btlzac eencKempel
by inden 1 6. Brief van fyjn derde Bo£ck,,van een

moey meysjen , dat vijftigh mael te Moofyerkoft,

't gene fy in de Schoolverloren hadde. De wijfe

Koningh Salomon feydc.m fijn Spreucken3o. 18.

datter vierdingen zijti , van de welcke gpen fpoor

ofte teecken te vinden .€.11 is, des arents wegh in de

Jucht, der (langen wegh op eenen rótfteen > des

fchippers.wegli midden in de zee , ende eenes mans
wegh tot eene maget. Dit en brengen wy niet by
omdat de Dochters bet daer op aen (oude laten

komen, al offe>wat gébefight zijnde, even-wel voor

goede rr>aeghden door (oude gaen {het ,welck foo

nieten is, gheiijckop een ander plaets breeder fal i

aen-gewefen wetden; ) maeralleen;dm te verwer-

;

pende ncufwijfigheyt van eenige Vroe-vrouwen,
die noch met dcfe laetdunckentheyt beladen zijn.

Alle de Italiaenfche Dodloren gaen hier tegen-de

Vroe-vrouwen . Voor de Franc^oyfche is de

vermaerden Rechts-geleerde Cuiacius J7.0bferv*t.

27.daer hy feyt, dat de machtom van den Ivlaegh-

dom te oordeelen, by de borgelijcke wetten haer ffi

noyt en is gegeven. Daerom behoort men dat on- ki

ghefchickt bekijeken ende betaften , als oneerbaer ne

endefchandehjekte verwerpen, en de Vroe-vrou- oc

wen, die haer met foodanige vuyligheyc behelpen, fa

voor bedrieghftew te toten loopé. Alfoo niet alleer St*

dooi
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door de Vroe-vrou, maer oock door het curieus

onderfoeck van de maeghdenfelve, de maeghdom
r dickwils verloren wert.

Els in hm eerftè jeught diéwou geduerigh wtten ,

Waer dat haer maeghdom lagh,ofvvaerfe was gefeten9

Syfeyde menighmael% Indien men 't haer verfvveegh ,

Dat fy wou elders gaen , tot fy des kennis kreegh .

Hajer voefter was beduchtom die naeu-keurigh vragen
,

En vree/de dat het dier het elders mocht gewagen, \

Diesfloot fy in een doos een ongetemde vinck »

Vaermedefy in kaeft tot onfe vrijfter ginck *,

Siet Elsje ( fey de vrou) hier binnen leyt verholen

Vat u door mijnen raet ten dierften wert bevolen:

lek doenoch (fooghyfiet ) ten Uflen uwenfin,

Vlier is dat wonder dingh9 bierfitdemaeghdamin *

Doch mits ghy defe gunft van my nu hebt genoten
%Wnt ick u bidden mach , foo laet de doos gefloten ;

Wantfoo dat fehoonjuweel eens krijgt de ruyrne lucht%

Het fal vanftonden aen gaen tijden op de vlucht •
-

De voefter hadt gefeyt ; maer fy was naeu vertogen»

De doos is op-gedaen de vogel uyt-gevlogen :

Daer flont doen Els en keeck vervult met enckelfpijt 9

Zendu haer tnaegdom vint^die is haer maegdom auïju

.

Het is dan beft,dat de V toe-vrouwen haer alleen

met haer ampt bemoeyen , dat is na de konft het

kinc te ontfangen. Tot welck werek fy nieten kon-

1CI
nen komen , als fulex weJ^verftaends- Ende daer-

inOm heeft de E. Magiftraet defer Stede Dordrecht

e(!
feer wei gebodé datter geen Vroc-vrouwen ia haer

eet]
iStadt het ampt enmogen bedienen, ais die te vorea

00 1

bY
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by de Do&oren ondervraeght zyh, ende wel geant-

'woort hebben. Een Spaens Medicijn GaUego be

klaeght niet fonder reden , dat fulcxm Spaengjen

met gebruyckeHjck en is: en datfe daerom met veel

onwetende Vróe-vröuwen geplaèghtzyn.

Soo een Vroe-vrou dan ( de naem felve brenght
vvijsheyt mede

)
by een fwangere vrou , die op

haertijtïs ende den arbeyt krijght, gehaeltzynde,

falhaer bequamelijck ftelléende niet verfchricken

indienfe na ftercke ween heel bangh ende qualijck

wert , alfooden arbeyt daergemeenlijckop volghc,

gelijck ïck noch voorlede weeck ih myti buyfvrou
gefïen hebbe* Die flaeuwigbeyt en kan-geen quaet

teecken wefen , alfoofe niet veroorfaéckt en wen
uyteenige quade dampen ofte fcherpe vochtighe

den: maër alleen door het kint,het welck nu negcn|

maenden befloten geweeft zynde, ende uyt-kom fi|

foeckéride , buytelt met het hooft, als 'tfwaerftt

i wegende, nae beneden ; ende (loot alfoo tegen dc

Maégh , het welck dé Vrouwe quaiick maeckt^;

maer gaet haeft over. Ende als het kint aldus ghe-

boren wert, foo konnen d'ander leden fonder beie

wel volgen, ende dat is den natuérlijckften arbeyt

Ende hier van komt de oudé manier, dat tnend(

dooden met de voeten voor uyt ter aerden draeght

als wefendede doot recht tegen de geboorte. Ptr

ftus in fyn derde i>chimp-dicht ; H u

Wanneerder eenigh menfch op aerden vvort geboren 9 ! in

Hy buytelt onder uyt , en met den hoofde 'voren : I b
Maeralffer yemant fierft en fyne dtgenJluyt 9 jfee

Sooreyft hy nmt het grafd$ voeten voren uyt • jfo

A
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Als het kint aldus gheboren is» fal het terftonc

( na de kunft ) van de ftrengh gefcheyden werden „

(onder onderfcheyt te maké ( als de vrouwe voor-
geven ) van knechtjens ofte meysjens, ghelijckte

fien is by Do&or Spiegel defotmatofatu , ende Iou-
bert. des Erreurs populaires Daer na fal men het

by-hangende ftuck met linde-doecken bewinden ,

op dat het met fyn koude het kint geen pijn in den
buyck en make, gelijck gefchiet , als dat verfuymt
vvert, tot dat het van felfs af-rot , ende alfoo af-

valt. Hiér foude yemant mogen vragen , vvaerom
dat den menfche voor hetaf-fnijden den navel ge-

bonden vvert, ende ander dieren niet, de vvelcke

illegader nae de verloflinge den ftrengh met de na-

geboorte op etc. Tonder eenigh ongeval van bloeyë.

Dp defe vraegh dienen twee redenen. Eerftelijck

)m dat in de navel van de menfeheh de vaten vandc
lavel veel grooter ende wijder zijn , infonderheyx

le ader, die eenigh issdoor vvelcke vaten het bloec,

:nde de levendige geefté iichtelijcker konnen uyt-
'Joeyen. Ten anderen,bijten de dieren den ftrengh

If

dichr aen den buyck van haer jongen > foo datttr

iet over en fchiet , ende dan treckenfe met licken

et vel dat rontom den navel leyt,over de uytrerfte

nden van de navel-aderen , het wekk daer na daer

p ende over groeyende in fommige vier-voetige

edierten in ftede van de navel een knoopjen laec,

i andere maer een kleyn teecken, foo dat men hec
k cenige naeuhjcx fien en kan. Dit is de rechte re-

jïn vvaerom dat de menfehen een grooten navei
hbben, ende 'd'ander dieren een kleynenoftegee-

hn,en niet de gene die van uAyijletik* by-gebracht

E <5 c .werc*
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vvert. 3. ProbL 4$.

]Sae dat den navel v,velgebondé ende de ftrengh

af-gefneden is , foo fa'l dc Vroe-vrou tetftont het

kintreynigen. Want als het ter werelt komt , foo

is fyn geheele huy t, mont, neus, ooren ende oogen
vuyl van (lijmerige vochtigheyt. Hippocmtes be-

veelt fulcx te doen met laeu water , in (yn Boeck
van degefonde manier van leven: het vvelck Gale-

«win fyn uyt-legginge oock toe-ftaet, ende met
reden beveftight. De felve berifpt feer de vvaffinge

met kout water, ende fchrijft /. Scm.t.io. dat de

manier van de Duytfchen die fulcx deden , beter is

voor de Hels , als voor de Menfchen. Waer op
Claendefe verffen van Virgilius 9. >3ïneid.

Wy zijn een hartigh volck , gewoon in koude beken

Een nieuwgeboren kint ofin het t}$ te fteken ;

Dat maeckt de leden hart 9 en geeft een raeuvve borfi

Die opgeen kou én paft , oock midden inde vorft 4

Van welcke manier breeder te lefen is by Cluverum

in'teerfte Boeck van fyn befchrijvinge van oudi

Duytflant op het 2 1 . Capittel. Atiftoteles in't feven-
^

de Boeck van fyn Politien op het laetfte Capittei

fchrijftjdat hetgoet is de kinderen van jonghsofj

tot de kou te wennen , ende dat fulcx gefonde en«

de ftercke Lichamen maeckt. Want het is feker
j

fa

gelijck Galenus fey t , in dien de warmte van de kin-I y
deren foo fterck is,datfe van de kou niet over-woa*

nen en wert , dat de felvige noch ftercker worder

van het kout , als van het warm water. Maer alfoc

fulcx geen plaets en beeft als in geheele ftercke Lic

hamen, ende dat andere daer door lichteliickon

hal:
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hals raken , die oock van de koude Luchc felve be-*

fchadight werden :foo ift wreetende onmenfchc-
lijck , ghelijck Caknus wel vermaent, om een onfc-

ker ende kleyn vordeel i de jonge kinderen in d$
vvaegh-fchaelte (lellen. Soo dat aider-beft is , dat-

men de felvige rnetlaeu water alleen, ofte met wijn,

gemenght, af-wafcht. Want fy (uilen üchtelijck

van felfs , ende door 'c ghebruyck van uyt-wendige
dingen ,ghedjck lucht, linden, ende diergelijcke,

komen tot fulcke gernatigheyt des huyts, die vaa
G&Unm verey fcht wert tot gebruyek van eé deckfeL
Maer die dit wat naeder wilinfien, moet letten op
de natuer, geftalfenis, ende manier van leven, daer

elck kintin op-getrocken (al werden* Want voor
:eere vrouwen , ende ledige mans is bequamer dal

ie huyt facht ende open is, als vaft ende hart : voor

)

de gene,die in de ooriogh ofte op't lant op-gevoedc
eerden , is de vaftigheyt ende hardighey t beter, als

leopenheyt, daerom moet de felve van begin ghe*
i loten werden, met dingen die toe-trecken int wa-
i er te laten fieden. Naehet wafTchen fmeertmera
;emeenlijck het Lichaem met gefmolte boter, ofte

flye van (bete amandelen. Ende tot meerder ver-

>s< cerekinge met olye van rofen , of diergelijcke.

te Het kint aldus gewaffchen ,ende gefmeert zynde9
:b lil fachrjens in delueren geflagé endeop-gebakerc

iki lferden,fonder het terftont te quellen met in-geven

wc lan wijn , rniihndaet,theriakel oftediergelijcke

:

!och oock fyroop van rolea , ofte yet anders om
ünige vuy lighey t afte fetten ,

gelijck gemeenlijck

;el ïdaenwert: alfoofulex genoegh ende beft doen
dl -m het eerfte fogh van de Craem-vrou, gelijck wy
ï' E e € % in's
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in't volgende Capittel (uilen acnwijfen.

Ick en foude mede niet raden de Kraem-vrou
tèrftont met veel in-geven te quellen . Dan men fai

|

haer in't eerfte op-bedden wat hoogh met het hooft

!

en de voeten,op dat de vuy lighey t beter af-fchicte,

den buyck fwachtelende mee een kleyn tafel-laken

dubbelt, foo om de Lijf-moer op haer plaets te

houden , als om de vuyligheyt foetjeas neder tel

perflen: wel toefiende , dat de Lijf moer geen wint

èn vat, het welck feer lichtelijck gebeurt, ende fulex

{loet de Moer op-blafé , de mondekens van de ade-

1

ren , door de welcke de fuyveringh ghefchiet, toe-i

fluyten , waer op dan volght pijn, fnijdingh, krim-
pingh , op-ftijgingh, koortfche , ende veel ander,

ende noch quader accidenten, ghelijck ick in ver-«|

icheyde Cracm-vrou.wen gefienhebbe.

AlfmendandeCraem-vrou drie ofte vier urenj

na de verlofïïnge in ftilte ( even-wel fonder flaep

'

gehoudé heeft , foo mach men haer wat wqren, ofte

hoender nat, ofte een eyken Lombaertsdoen befi-

gen, ende daer mede laten flapen; de deur ende'

venfters wel gefloten zynde, datter geen wint, ende

weynigh licht in-kome. Dit fy nu alles gefeyt van

den ghemeenen ende natuerlijcken arbey t : dan het

gebeurt fomtijts , dat den felven foo fwaer valt , en

datter yet anders tuffchen komt, dat de vrouwen
't ende raet zijn : in die gelegenthey t moet men fyn

toevlucht naeft God tot de Doftoren nemen. Want;

het en is hier ons oogenmerek niet, om alles wat

tegen de nature valt, ts leeren wech-nemen, ende

te hulpe komen*
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Dat het ecrfte Sogh van de Craem-
vrou, de Iongh-geboren Kinderen

nut ende dienftigh is .

Het V I. Capittel.

MAer fiet het kint is hier, het kint dat isgefcheyden

Vandaar het was gheplaetft* Wilt voedfd gaen

bereyden ,

De mont % de teere tnont , die dient te zyn gevoet,

Maer niet gelijck men plagh ofalfmen heden doet ;

Wantfchoonmen menigmael ten hartften heeftgedreven

Dat hier geen moeder felfs het voedfel dient te geven
f

En dat aen hare borfl geen kint en dient geleyt ,

Vermits haer raeuvve melck niet recht en is btreyt

:

Wilt efter dit geheym wat naerder overleggen ,

Ghy fultet anders doen ,
ghy fultet andersfeggen ;

Nature , Godes hant % die wem watfe doet
,

En hoe een fvvacke vracht behoort te zijn gevoet.

i Met nieu en bteftighfogh is nut aen teere magen
,

Om daer het taeyejlijm met krachten uyt tejagen :

|

Syroop van roofenfelfs t ofander medecijn 9

En kan in dit geval niet goet ofdienftigh zijn»

j
Waerom foechtyemant b*et

%
en kruyt en vreemde drano~

ken?

j

Gebruyckt maer moeders botft , ghy fulles u bedancken :

, Gaetfiet eens ambachts-mans,of boer, ofharders kint
%

Hoe dat het geen behulp , als aen de moeder , yint •

De moeder fooght haer vrucht by-naeft ter eyge\ uren

\ Datfy met barensnoot haer vreughde moet befuereny

E e e | En
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En des al nieUte-min het kint dat is gefont 9

*Alfooght bet enckel biefi oock met een teeren ment*

^Alvvat nature vvercktdat heeft befttte reden,

JXatr komt gwn biefiom niet in uwe teere leden

:

Wel (ten danjonge vrou die of u baren gaet ,

Waer toe hier vreemt behulp?gebruyckt hier eyge roet*

SOodraehet kint geboren, gefuyvert, ende oplj

ghebakertis, geven fomnuge het 1'eJve, dewijl

de Moeder van den arbeyt vermoeyt is, een wey-
uigh Syroop van Vyolen, ofte wat veifch.e borer

toet luycker ofte een weynigh hou!^h,ofte wat olye i

Van ibete amandelen : ofte ooek Syroop van Pro-j
ft

vencij-rofen » om de vuylighey t , die het kint in de m

darmen heeft,af-te-fetcéï andere mcenende dat die t

bruyne vuyligheyt fenijnigh is , geven het kint een e»

weymgh Theriakel , ofte Muhrictaet in, het welck vj

ïn *Ambr* Paré feer mitprelen wtrt v an den Spaen- ; f(

fchen Doctor Gallego de la Serna , De alend. inf cap, 7. (

De Boeren befigc n nier toe meae luien Theriakel
,| f

te weté het Looc k Soo ielen wy in de Fran^oilche; o

Hiftorie van VicJor Cayet , dat Henrick d* ^Albret Ko* e

ningh van Navarre, lyn dochters loon \ die daer il

aiageweeftis dagroote Henrick de Vierde^ Komngh di

van Vrancrijckende Navarre ) loo dra hy geboren hi

was, aen een bolleken loocks liet fuygen, eh vordci1 ir

als eenboere kint dede op-voeden , welcke harde n

©p-voedingh hem daer nae wel te pas quatn , als hy ;

g

niet veel ongemack^om de Kroon groote oorlogeri | rr

moft voeren. 1
2;

Wat belanght de taeye ende bruyne materie, d«
|

g(

de kinderen terftontnaedegheboorte, ofte binnerl ki

4 24. I1J



GE SONTHE YT. 71

24. uren daer rcae , van onderen quijt werden > daec

vanenzyn de Dodorenallegader niet van een ge-

voelen. Sommige Ouden hebben gemeent , dat de

vrucht in's moedets lichaem foogh , ende door dc
mont gevoede werde, alfoo fy niet en konden be-

dencken , waer dees vuylighey t anders van daeri

foude komen. Doftor ^Andreas Laurentius f ende
meeft alle de nieuwe Medicijns, leggen dat het een

overfchot is, van onfuyver ende grof bloet, het

vvelck door kleyne aderkens uyt de Mildt in de

iDarmen gefonden wert. Andere gelooven dat bet

|uyt het heele Lichaem door de aderen van het

\ftnterium in de darmen loopt, Maer ai-hoe-wel ick

niet en onkenne, dat het uyt de Mildteii 'cgeheele

'Lichaem in de darmen kan komen , foo ben ick

even-wel van gevoelen, dat foodanige fuyveringh

ivan fwart en grof bloet door de aderen niet en ghe-

fchiet foo lange de Vrucht noch in de moeder be-

tfloten is, wel geftelt *ynde , gclijck de Nature altijt

[pooght ; alfoo niet fonder fwarigheyt de openingh
der aderen in de vrucht foude konnen gefchieden,

jende dat oock de grove en dunne vuylighey t mee-
iftendecl bequamer door de wijde fweet-gaetjens va
de huyt uyc-geworpen wert. Daerom houde ick

[het liever daer voor, dat defe vuylighey t uyt dc
imaegh ende dunne darmen voort-komt. Wtde
maegh éenige flijmerigheyt,aldaer uyt het hooft
gevallen :" uyt de dunne darmen de galachtige hu«*

Imeuren , die aldaer uyt het gal-blaesjen ghefonden
zyn. Dit beyde haer in de dicke darmen vermen-
gende, ende langh onder wege zynde, wertallcncx*

Iktns door de hitte harder ende bruynder^ghelijck

I E e e 4 raea
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*neo fiet , dat het de kinderen af-gaet. Ende alfoo

defe gal groenachtigh wert , alffe minder aen-ge-

brant is : endedaer na meerder aen-gebrant en ver

drooght zynde, fwart vvert,daerom is de dunne
vuyligheyt inde dunne,endc eerde darmen geelder,

ende de dicke in de onderfte ende dicke darmen
fvvarter. Hier uyt kan dan blijeken T vvaerom de

kinderen tetftont na de geboorte, ofte den eeiften

dagh
, kamer-ganck van verlcheyde koleuren quijt

werden, eerft bruynende hardachtigh, daer nac

geel, ten leden dun ende wat witter.

Defe vuyligheyt alfoo fy nootfakeujek af moet
fchieten, fooenis evcn-we! daerom niette prijfen,

hetquaet gebruyek van de V roe*vrouwen, jae van
vele Medicijns, die defe vuyligheyt uyt de maegh
ende darmen van de nieu-geborcn kinderen doen
purgeren , met fyroop van rolen, ende diergelijcket
als geley t is. Want fy gaen voor-by de groote ende
fonderlinge voorfienighey t der Naturen,de welcke
voorwaer het kim, foo drae het ter werelt gheko-
inen is , van de Moeder niet en ruckt , ende de apo-

tekery overgeeft: maer heeft het in defe nootfake-

Jijckhey t verforgt met de bequaemfte, ende natuer-
,

lijekfte medicine uyt des Moeders borfté,dewelcke | b

veelaengenamer , beter, etigefonder is, als eenige

andere , die de Vroe-vroufoudc mogen in-geven.

Want indien dit bieftigh fogh , dat dc eerfte dagen
in de Craem-vrous borften komt , teritont van het

jongh kint gefogé wert , foo fal het defe vuyligheyt

fonder eenige fchade,endelichtelijck loffen. Alfoo
het Sogh vande Craem-vrou een medicinael voed-
fel is , het welck de Nature tot dien eynde voort-

?
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gebracht heefc.om dat het matett}ck voedende, met
eenéfachtelijcknadefwackheyt van 't jonge kint,

eenige dagen foude fuyveren. Daer de Medicine,
die wy fouden mogen in-ge vé, te flap ofte te fterck

kan wefen, als de krachten vereyffcben. Daer be- *

neffens foo verleent de Nature fevens, daer wy ver-

fcheyde reyfen foudé over in-geven ; ende vermin-

dert allcncxkens de kracht van fuy veren, ende ver-

meerdert die van 't voeden. Soo dat met groot ón-
verftant gelooft wert, dat hetkint de eerfte dagen
het moederüjckefogh niet en behoort te fuygen ,

ende dat van lulckébieftigh fogh de kinderen fieck

werden , dat het in de Maegh Itremmelt, ende met
de geleyde vuyligheyt vermenghr zynde komt te

bederven, ende ai foo quade dampen in het hooft
doetop-ftijgé, oorfake van verfcheyde accidenten:

dat het oock van geen ofte quaet voedfei is , als niet

hebbende de teeckenen, die de Autheuren het goct
fogh toe- fchnjven: te weté,van matige geftaltenis,

wit van koleur , HefFcli|Ck van reuck , foet van
fmaeck : maer ter contrarie grof

,
geelachtigh ; on-

lieffelijck. Wat het eerfte quaet belanght, dat wert
by ons ontkent > ende oock door de ervarentheyt

bewefen. Wat letfel hebbende kinderen van Boe-
rinnen, ende diergelijcke, die de felfde de eerfte

dagen geen andere te fuygé en geven, maer terftbnt

lien haereygen borft leggen? Dat het van'c befte,

dat is, van't voedfaemfte fogh niét en is , wert by
ipns toegeftaen : maer vvy feggen dat het even-wel
)|/oordecerft-geboren kinderen beter ende bequa-
slmer is , als het gene dat ouder is , ende meer voedfei

»;eeft. DerhaWen foo moeten de Craem-vrouwen
m E e c j cn-
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ende Vrce-vrouwé vermaentzyn , dat fy het eerfte

fogh niet en verwerpen, als ofhet onnut ende fcha-

deSijck was,ende haer ondêrtuflchen dan laren fuy-

geji var? jonge hondekens , ofte fooghfterfc, tot dat

hetgoct fogh komt;alfoo de Nature het eerfte fogh
de Vroowen niet te vergeefs , maertocgcfontheyt
van hcï kint gegevé heeft,om het felve van de eerfte

vwyligheyt te fuyveré. Behalven dat het oock niet

gott voor het kint en is, dathetterftont met fulcké

fógb 9 bti welck veel ende 'tbefte voedfel geeft , ge-

voede* vverde, voor al eer het te voren met bieft

cenige dagen gefuyvert is. Ende alft gebeurt dat de

kinderen de eerfte dagen na de verloffingh niet wel

gefiayvert en werdé, gelijck dickwils gefchiet daerfc

de min moeten fuygen, die al over eenige maenden
uyt de kraem ghekomenis, ende dit bieftigh fogh

met m beeft ; foo ghebeurt het , datfe lichtelijck

fieck werden ,en veel koortfehen, ftuypen, vierig-

heyt 9 <|yaeE~fceer, ende diergelijckequeüingen on-
derworpen zyn , foo dat het een naeu ghenefenis

,

of het ander borft weder op. Want hoe bet fogh

onderin hoe het meer voedt, ende minder fuyvert;

foo dat bet kint daer van hardtlijvigh wert. Waer-
ora oock van noodéis,alfmé geen verfche Craem-
vroatoteen min kan krijgen » haer eens fachtjens

te purgeren , ende fomtijts het kint wat fyroop van
vyolep mt% fogh in te geven.

ft

Dat
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Dat elcke Moeder haer eygen Kin-

deren aJog het mogelijck is , be-

hoort ie iuygen : ofte auderS , wat
Minne ly (ai verkiefen

.

i Het,VIL Capitteï.

WAnneer de milde God ff hinders heeft gegeven ,

En dm u beyderjeught in haer begim te teven ,

Siet daer een foetejeughr, een vvétiigh tijt-verdrijf*

Ten goede van de man en van hei echte wijf*

Hier ts dejuyfie ftom dat alle moeders foogen

Het niea geboren ktnt met eygen botft tefoogen f

*Tts onrecht dat het wijf.ontrent een teere vrucht

Niet recht en pelt tewerekde ware moeder-Jacht*

V tefels zyngema&ckt met om u horft te (teren
,

JAaer liever totgebruyek van uwe teere dieren
;

Ey voedt met memelck de vrucht van uvvenbuyck
9

Dat isfyn eygen werek , Jyn recht en reyn gebruyek .

Siet alle dieren aen> die in de ditfe kuylen

Duin het vvoefle bofch of in de rotjenJchuykn*

Niet een van al den hoef Joo vinnigh of verwoei

Dat niet met eygen borft fyn kleyne jongen voedt.

Siet hoe de bogert-man verfoeyt de Jnoode tacken ,

Die haer gevvaffen freuyt ter aerden latenfacken

Eer dattet is ge]feent . geen boom en iJfergoet 9

Die niet het jongh gewas ter voller rijpe voedt •

Het was u groote vrcught eens binnen u te dragen

Yet ick en weet niet wat, dat noyt de menjchen fagtn%

Na dat het u beftet en offyn moeder lacht

,

Soo Utt n motder-fucht vernieuwen hare kracht ;

Wik
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Wilt uvvts eygen vleefcb en uwer vrucht erhermen 9

Sla dien het aerdighdier tot u begint te kermen %

Tot u fyn handen reyckt , en klopt aen uvvt horft 9

Om daer
(
gelijck het dient ) te lavenfynen dorft .

'Tis vry een wijt verfchil als eygen moeders foogen p

En meteen ofen horft een gunfttghherte toogen 9

^Als dat een vreemde min het hintte voeden heeft %

En dickvvils ongefint geftoorde borften geeft .

Sy die een teere vrucht laet eygen borftenfuygen »

Sal tot defoete plicht haer leden vvilligh bujgen

,

En fchoon het doet haer wee9 s
y

en achtdepijne n\et % \

Maer voelt een ftage vrettght als fy haer maeckfelfiêt%

Als maer de kleyne mont nu wat begint te quelen , ;

Tegapen nae de mem , en met de botft te fpüen ,

Dat maeckt een geeftigh fogh alvvaffeteerft befwaert%

Gelijck de gulde Son ren droeven Hemel klaert .

Gebruycktdan , jonge vrou , gebruyckt ureyneflejfen:

Om aen de teere vruchtfyn dorft te mogen leffen :

Een die haer hinders baert is moeder voor een deel,

Maer die haer hinder
s
fooght is moeder trit geheel.

Ewijl dan
,
gelijck wy nu bewefen hebben te*

{

JL/gensde gemeene Gewoonte, hecSogh van de
(

Moeders oock in de eerfte dagen , als het noch van
j

*t voedfaemfte niet en is»voor de nieu-gqboren kin-j

deren even-wel bequaem ende dien ftigh gevonden,

wert ; hoe veel te meer is het te ghelooven , dat het

felve allencxkens verbeterende , oock tot beter

voedfel van de kinderen kan geraken. Daerom en
,

hebben niet fonder grooce reden de Wijfen van alte ,

tijde en natiën hertelijcké alle Moeders vermaent,
c

datle doch hare kinderen geen vreemde , nuer haecj
j



GESONTHEYT. 77

cyge borften fouden laten fuygen. De Phiiofooph

Fhtvorinmby AgelL /<*. Noft. Atu 1. gactfoo verre,

dat hy weynigh onderfcheyc maeckt tuffchen dc

gene , die het verveelt haer kint te fuygen, ende het

berooft van fyn natuerlijck voedfel , daer het al int

Lichaem mede gevoedt is geweeft : en foodanige

,

êe welcke het ombrenght foo drae het ontfangeu

is, om het ongemack van het dragen te ontgaen.

Want hy meent datfe foo licht haer bloetweygerea

foude aende vrucht,die noch in't Lichaem beflocen

is, alfle vveygert aen hetgheboren kint haer fogh,

'twelck niet anders en is als bloet, dat in de borften

een witte koleur krijght, als de vrucht rijp gewor-

den is,om van het felfde, geboré zijnde, fyn voedfel

te trecken. Maer fommige taerfe ende cancatigc

wijfs , die haer geerne van de moeyten ontflaen,

fullen hier mogehjek op antwoorden , dat men het

kint wel een ander kan laten fuygen, ende felve het

oogh daer over laten gaen. Maer ick bidde haer

datfe willen letten op de ongelegentheyt ende het

ongeluck dar hier uyt kan ontftaen. Siet voor eerfl:

op de verwiffelingh, die feer lichtelijck kan gefchie-

den. Het kint wert acn de min gegevé, als het naeu-
lijcx kenbaeren is. Het kan in haren flaep, gclijclc

fy het dickwils acn de borft leggé, ende foo in flaep

/allen, verftickt werden ( waer van niet als al te

weel exempelen cn zijn, ende een oock verhaelt
" Iwert in het leven van luliusScaliger) ofte door ee-

wiigh ander verfuym verongelucken (alfoofyfoo
weel forgh niet en dragé als de Moeder felve: ) waer
flfcver fy vrcefende van geftraft te werden, lichtelijck

^tieteé bedeiaetftew kint, ofte het ander de Vrouwe
m t'huys
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t'huys brengen* Men feyt gemeenfijck van de kin-

j

deren, die haer Ouders noch in wefen , noch in I

lichaemengelfjcken, datfe by de minne yerwiflTeU

zijn : het welck fomtijts wel op fyn hooft gheraden
vvert. De Hiftorien ghetuygen van xArthêbekt

den Koningh van Epirus 9 dat hyoudt zynde een I

foontjen hadde, het welck verwiffelt werde , met
een foontjen van éen edel-man>die de Min daer toe i

met grooteghefchencken om gekoft hadde. Maer
|

na het overlijden van den Koningh, de min van't

;

feyt berou krijgende, bracht de vet vviflelingh uyt:

het welck foo (ware oorlogen verweckten tu.Tchen

den verwi fielden , ende wettigen foon , datfe beyde
j

in eenen flagh om-quamen. Hierom kofen die van;

Lacedaemonien uyt de twee Tonen , die Thomijie ha-

1

ren fevenden Koningh nae-liet , den jongften,diei

van de Koninginne fyn moeder gefooght was, tot

Koningh > voor by-gaende den oudtften , die een
vreemde vrou gefogé hadde,vreefende,of hy mocht
vervvifFekzijn. Ten tweeden, foo iftonmogelijck

dat de liefde niet feer veel en vermindert , ofte fooj

vierigh en is, foo van wegë de Moeder tot het kint

,

als van wegen het kint tot de Moeder, indien fy het

felve niet gefooght > ende op-gebracht en heeft,

Want foogende, geeft fy het kmt van haer eygeni is

bloet: ondcrtuffchen groeytde gemeenfchap endc|

genegentheyt, ende daer andere kinderé krijten, ajji

de Moeder haer maer eens wil nemen , ende gefta*

digh na de Min joocken , foo en tracht het niet al.
4

!

byde Moeder te zijn , ende haer alle foete vnenti
fcbap te bewijfen; het welck een vreught boven all( Icn

vreught is. Ende Plato en feyde niet fonder Kcdei k
da
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dat de kinderen nimmermeer foo feer haer Oadets
cn beminden , dan als fy van de Vader dickwüs op
den arm gedragen , ende van de Moeder feive gfae-

fooght waren. Sulcx vvert mede betuyght doot

hetexempel van den Velt-overften Cwnelim idpw »

de welcke verwefé hebbende thien van fyn braeffe

Capiteynen , en achte niet eens op het voor-bidden

van fyn broeder Scipb •^/rw4»«;,maerlietfeloscp

het verfoeck van de gene , die met hem een hot&ca
ghefogen hadde : het welck hem van fyn broeder

verweten zijnde, gaf voor antvvoort , dathy aicct

gehouden was in fyn Minne-moeder die heen ghe-
fooght hadde van fyn Moeder verlate zijnde,aïs ia

die Moeder die hem wel ter werelt gebracht, maer
daer naeeen ander over-gegeven hadde. Dierge-

lijeken exempel lefen wy van een ander Romeya
Gracchus : ghelijck het felve met veelvoudige rede-
nen in het Houwelijck van de Ridderiijcke Poëet ,

Heer lacob Cats feer aerdigh verhack wert.

:

Wat vorders de manieren betreft. Daer e« is

£een ghelijckenis tuffeben het voedfel van de Min,
mde van de Moeder. Gaknus, ende andere hebbea
^efchreven , dat de manieren volgen de ghecnang-
^ey t van het Lichaam , welcke gematigheyt gebouc
isop het goet voedfel; ende ghelijck de humeurea
;efteltzijn, foo zijnoock de manieren. Men moes
lan ghelooven , dat een kint , het welek de borfteti

jyght van een Minne , die niet veel en fteuyt,met

|et fogh haer fouten ende gebreke in-fuyght : ende
aer-en-boven, als het verftant begint te krijgen*

fide let op het gene de Min al feyt ende doet, dar

tt fulex oock oathout » na feyt > ende na aept. Na
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al'rgene dat van jonghs op in-geprent is , en kan
men daer nae nimmermeer , ofte feer qualijck

uyt-krijgen. Daerom raet Plato de kinderen niet

te feggen ofte te toonen* dan dat fraey ende eerlijck

is. Soo verbiet oock Ariftoteles 9 dat men haer geen

öngefchickte fchüdenferien fai laré fien. Hoe vee

te meei kan dan tot het bederve van de goede feden

doen het geftadigh by~wefen vaneen öngefchickte

Min. Mervlcht ijft van een kint , dat een teve ghe-

fogen hebbende , 's nachts op-ftont, en mecd'an-
der honden gingh baffen.

Laetyemant eenigh lam een geyfen-elder fuygen $

Het krtjgbt een geyten aert ; de wolle fal't getuygen :

Wantfchoon fyn eerfte bont was uytter-matenfacht
i

Het krijght door geyte-melck een hardt ge)'te-vacht . I

Men leeft vanfeker kint ïn boffchen op-getogen •

Dat uyt een vuylefeughfyn voedfel had gifogen >

En ah het grooter werden hooger was bejaert >

Soo haddet in der duet een rechtenfeugen aert y

Ten was niet uytten dreck , uyt modder niet te keeren,

Het rolde in het ftick> oock met de befte kleeren ,

Het vondtfyn beften dranck ontrent een vuyle plas > ;

En niet en achtet fchoon, als datter leelick was . $
Het is een Frans gebrüyck een geytjen uyt te kiefen ,

Wanneer de voefter-wtjfs haer eerftefogh verliefen ,

En danfoo komt het kint,f70 dickmael als het dot
'ft

\

En voeghtfyn teeren mont ontrent de geyte borft .

Het wicht alduigevaedt heeft wonder vreemde grilles]

Heeft , ick en weet niet wat % dat niet en is teftillen 9

Het tripfeit allettjt, en ftaegh een nieuwenfproncA
En heeftfigh over algelyck een geyte~jonsk «

m
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Plato willende reden geven , waerom dat \Alci-

biades foo ftout ende onvertfaeght was , zynde van
Athenen, daer de luvden vreefachtigh ende bloode
van naturen waren, feydedat hy ghevoedtwas van
een vrou van Lacedemonien, de welcke voor fterc-

kehav-bayenghebouden werden. Ende Tacitus

fchrijfc datde Hoogh-duytfchen onder, alle natiën

'in groote ende fterckre plegen uyete muyten, om
datfe haer moeders foghen, die mede groot ende
ftcrek waren. Men bevinc oock dat eenighe

kinderen die kleyne Minnen gefogen hebben, niec

foo groot noch foo ftereken zijn , aisdiede Moe-
der felve op-brenghr. De Grieckfche Hiftory-
fchrijver Dson en wijt de wreetheyt vanden Keyfer
Caligula vader noch moeder, maer alleen de minne.
Ende defes voorfaet Tiberius , was eendronckaere,

om dat hy een droncken Minne ghefogen haddc.

Alfoo leert ons de dagelijckfche ervarentheyt , dac

de Min niet alleen haerquadc mantere^rnaer oock
haer ongefontheyt ende gebreken de kinderen me-
de deelt. Soogetuyght Pierre Matthieu'mCyti Fran-

cheHiftorien , dat een groor Koningh van onfen
ijdt fyn Minne de pocken af-foogh

.

Leert hier , o jonge vrou , wat onbekende vlecken

V hinder s uyt de melck van vreemde borfien trecken\

Leert hier , o jonge vrou , gelijck de daet betuyght
y

Datyemant beeftigh wort wanneer hy heeften fuyght.

lloemenigh eerbaer wijfheeft dochters op-getogen
t

Die buyten alle tucht , en in het wilde vlogen i

Men wifl niet hoe het qmm,maer die het onderfocht

Vont dat haer voefter-vvijf'niet veel en hadgedocht.

Fff Hoe
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ÏÏoementgh aerdigh hint , gefonten wel geboren,

Heeft door een fnoode min fyn eygen aert verloren l

Het is een goede leer , bet is een oude vont,

T>e vifch aert na de zee > de plant e na degront.

Wat moeder en foude dan niet veel liever haer

wat pijnigen, om baer kindtfelverte (bogen, ene

alfoöveen geheele moeder te wefen : als het onnoo
fel fchaep al defe perijekelé te onder-worpén* Nie
mant en behoeft te dencken, dat fy te edei , te rijc

ofte te groot is,om haer eygen kint op tequeecken
ende met het felfde wat moeyten te hebhen . Ick

hebbe met vreugtghelefen in de Memonen van

Koninginne Margariete van Navarre, dat doen
veynfende qualijck te pas te zijn , maer in der daet

om haren broeder den Hertogh van ^Alenjfon mee
fier van het lant temaken, gelijcfeoock doorhaei

beleytte vveegh gebracht heeft , een rey fe op $f,

dede, endein eenige Nederlantfche Steden quam
verhaelt dat fy aldaer fittende met de grootfte vrou

wen ende Princeffen over tafel, hoe de felve nieter

ontfagen haer iuygende kinderen over tafel te later

brengen, ende de felvige aldaer de borft.tp gheveo
Een van defes Koninginne,als oock van haer man
Henrick de vierde voor-oudcrs,deKoninginne Blanch

van Kjiftiliên, huyfvrou van Lodevvijck den Acht(lei

Koninck van Vrancrijck , lboghde felve harci

foon, merfulckenforgvuidigheyt, dathy eens krij

tendein haeraf-wefen de borft gefogen hadde va

een groote Vrouw, die hem wilde ftillen, fyfulc:

vernemende ftack haren vinger in fyncn mont, en

de dede hem dat fogh uyt-fpouwen, geftoort zijnd

el
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ende qualijck nemende dat haren (bon yemant an-

ders,borften foude fuygen, als de hare. Ende, det'e

isdaernagheweeffc Koningh Laderfijck de Negende

,

xJie om fyn vroom ende Godtfalrgh leven nae fyn

dooc onder'tghetalder Heyiigenghefteleis. Maar
wat wil ïck hier breeder gaen weyden , daèr die al-

les volcomentlijck in hec Houvvelijck van onfen

Poè'et aen-ghev vefen is met defe verffen ? .

De boefems dieje draeght, foo geefligh op-gefwoüen 9

Soo kanfiigh uyt-gewrocht , gelijckyvoire bellen ,

En dtenen niet alleen tot fierfelvan het lijf*

En minder totte pronck van eenigh dertel wijf:
Gewis de weerde fchat , die liejfelicke hergen »

Die knoppen van de roos is ander dienfl te vergen

iAls ick en weet niet wat , als bant en ooge hiji
f

De dorfi van uwe vrucht die dienter me geblufte

Dat is haer eygen wit. Eylaes ! de kleyne dieren

En vinden geen vermaeck noch in defwarê bieren9

Noeh inde Rijnfche-druyfi noch inde malvefey t

® ^Alleen u reyne melck kan ftillen haer gtfchrey .

ter i

eo Een dingen fal ick hier noch by-voegen ; dac al

wïft.dat de Vrouwen wel ce vreden zijn om haer kin-

ren feiver te fuygen, fulcx even-wel (om tij-des

et vvert door de Mans , die het ghekrijc van dc
nderen 's nachts niet en.mogé hooren,endedaer-
n alleen gaen flapen, het vvelck de vrouwen niet

ie
va erne hebbende,haer kinderen liever aen de Min-

geven. Andere zijnder foo delicaet, datfe haer
nt,e|3uwen niet willen laten (uygen, om den reuck

In 'tfogh niet te ruyeken, ofte om dat de kostten

Fff z nies

lare

eva

tule

0
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niet te flap en fouden werden. Maer fulcke quan-
ten

(
gelijck loubert feyc 5. des Erreurs poptd. i. ) en

fcyndickvvilsm bcyde niette vijs ontrent de Min-
nen» die vecluidts als het kindt al ghefpeent is, van
haer niet onghefpeent en blijven, hnde daerom
fullende Vrouwen wel doen, datfe met alle mid-
del trachten haer kinderen felve te fooghen. Het
vvelck vvy even-wel vei ftaen willen hebben, in-

dien fy ghefont ende fterck ghenoegh zijn. Want
vele zynder die het hert wel goet is, maer de welcke
ofte geen fogh genoegh en krijgen, ofte het fuy-

ghen niet en konnen verdraghen . Als de moeder
oock met geyligheyt, haeftigheyt, cfteeenige qua-
de manieren bevleckt is, in fulcke ghelegentheyt ift

veel beter, na een goede Minne uyt te fien, om foo

veel mogelijckis voor te comen , dat het kindt de
quade gebreken van de Moeder met de melck niec

in en fuyge. Dan men dient vvel forge te dragen
t

dat men van het water niet in het vieren loopt

,

maerfulc een Minne kieft, die defe conditiën vol-

comen, ofte ten naeften by heeft. Te weten,datfe

van een goeden tock is, van goede manieren , van

luftigen geeft,goet fogh heeft,ende van een knecht-

gen te voren tn de Kraem gelegen heeft. Elcke van

defe conditiën en behoef ick niec nader uyt te leg-

gen, alfoo fulcx volgens de leere van Galenus 1. de

fanit. tuend. 9. Plutarchm de educat. libb. lAvi*

tenna 1. Fen. 3. doSr. 1. cap. 9. ende andere , al te
j

voren volcomentlijck aen-ghevvefen is inde Moe-

der-wetten van de meer-wel-ghemelte Heer lacoil

Cats met defe verffen, die ick alhier uyt het Hou-
vvelijck fal by-brengen

:
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Wit goede hinders heeft , en nieten wil verliefenl

Die leere met bejcheyt een goede voefltr hteftn y

En dat op defe wijs ; Verkieft een handigh vvijf9

Van leden wel gemaeckt , en van een vleefigh lijf 9

V*n aengename veruw
t
en fuyver aen de tanden ,

Geboren %n den rwgh van onfe Nederlanden ,

Niet root ontrent den neus, niet elders ongefont,

En dit geen lUylenftanck en aejfemt uyi den mont9

Niet al te byjler fchrael t niet al te [eer gefvvollen 9

Met braffen met gewoon haer leden op te vollen >

Ntet in haer eerftejeught t niet al te (eer b*)aert 9

En die voor defen mael ten foontjen heef' gebnert*

JDie niet en is gewoon , do&rfpijt, ofhevighkyven 9

Ofdoor ten mallen angft haer vruchten afte draven t

Niet treurigh uytter aertf ofdiegtdaertgb kiaegbt*

Ofdie een verjjen rouw in haren boefem draeght a

Niet tot onguere luft, tot fnoefen niet genegen ,

Die voor een dertel wicht niet bloot en heeft gelegen ,

Die in onkuyfche jock haer xreughde niet en raept f

Dienitt teveelen dnnckt , en niet te vaji enflatpt*

Haer tepels root en gaeft
haer borfien blaeu-geadert »

En van een vtifte/lof, en ront in een vergadert ,

Haerfogh van foete geur , niet fchrael en niet te vtt%
Maer datfigh om een hayr , ofop een nagelfet*

| Siet dxer een rechte min
, gelijcker natr het leven

By lieden vandekunft iigeeftighafgefchreven:

Dochfooghy defenJlagh met byiier hant en vont 9

Ten minften brenght het fiuckfoo na ghy immer kont»

c^j» <r^JL»

Fff; Ho«
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Hoe langh de kinderen dienen tc

fuygen 3
ende hoe fy tot haer fevcn

jaren op-gevoedt moeten werden

.

Het VIII. Capittcl.

\\7 E/ aen de tijt verloopt, het k'tnf begint te vvaffen »

* * Dus moetje des te meer of uwe dttnften paffen i

O moeder zift getrooft al weent u teere vrucht p

Ghy dei a&niet H min en[et geen droeve fucht •

Ghy kont tot fynen trooft mrfcheyde dingen plegen .

Ghy kontet mette vviegh , of metter hmt bewegen ,

Ghy kont of door geklanck , ofdoor een kmdtr-Het

Verjagenfymn druck enftillen fyn verdriet .

De menfeh bemint den fangh foo hatft hy is geboren »

Eenftem eenfoeteftem die kan hem licht bekoren >

Ofals dat nut en helpt
, foo leght het atn de borft %

Want 't heeft voorfeker pyn, of'ander j heeten dorft*
lAlleen een vveynigh foghs dat kan hei algenefen,

Een dronck uyt uwe borjl die geeft een ander vvefen %

Het lacht fyn moeder toe , en met het fehaep]e lacht ,

Soo wortufvvaer gemoet in beter ftant gebracht .

Wat breeder van den dranck • Wilt voor de late jaren ,

Wilt voor een treurigh hert hetfap van druyven fparen.

Het is een oudefpreuck, bet ktnt met vvtjn gevcedt,

Dat kryght eengrilligh breyn
, ofongefinnigh bloedt 9

De blijdfehap vandejeugt die komt haer van hetfpelea,

Geenjoncheyt dient verdriet,geen kint en dient te quelen

Het fpel omfluyt den menfeh , en cejfent hem het lijf

Endat is al het huys een eerlick tijt-verdrf/f .

VB
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Voor meysjens is de pop, den hiltick met de noten
,

Voor knechtjens raeuvver werck,de ballen met de koten 5

Ey laet dejonckheyt doen t benijt haer vreughde niet9

Defchod die naerdert vaft> en dat is haer verdriet .

Dus gaetet over al, dus 'gaetet hier beneden , (
leden »

Stracx naer een wynigh vreughts foo vvorter druck ge-

fVaer ons een klaren dagh een vrolick uertjenfent %

Daeris vanftonden aen eenfluore vlaegh ontrent .

HEtfchijnt (
feydt Galenus inkeerde Boeck van

deonderhoudinghe der Gefontheyt op het 7*

Capittel ) dat de Nature niet alleen het ^0£ff) tot

voedfel voor de kinderé bereyt en heeft,maer oock
van beginfel haer een natuerlijcke kracht heeft

in-geftort, om het felve te ghèbruycken. Wanc
alfmen een kint, foo drae het geboren is, den tepel

maer in de mondt en fteeckt, foo weet het terftonc

te fuygcn, ende het fogh door te fwelgen. Iae als

het moeyelijck is, foo laet het hem datdijck met de

borft ftillen. By welcke remedie voor de krijten-

de kinderen noch twee andere zijn, te weten, mate-

jcke bewcginge ende fangh . Waer door de Moe-
ders ofte Minnen niet alleen de kinderenen ftillen

naer oock in flaep fuffen : de Namredaer mede te

cennen gevende, datfe tot Mufijck ende oefFenin'g

/an haren eygen aert genegen zijn. Wat nu be-

langt den rijdt, ende hoelangh de kinderen fuygen
idi,|noeten , die en is foo heel precij felijck niet te be-

halen ; Maerdaertoeis noodigh, dat menin-fiet,

'}fhet kint kloeck ende fterek werdt, ende andere

oft (diemen hetonder-tuflehen al dickwils mocc
even) garen eet, ende of de tanden vroeg uytko-

F f f 4 men»
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men. Want in foodanige gelegentheyt vereyfcht

hetvafter fpijfe, ende mach veel eerder ghefpeenc

werden, als een ander > dat niet op en wil , en fwack
ende onder-bleven is, ofte langfaem tanden krijgt.

Faulus van JEgina een Griecx Medicijn fchrijft, dat

een kint twee jaren moet fuygen ; het welck^ oock
beveftight wertdoor den Arabifchen *Avicenna, als

hy feydt, dat de natuerlijcke tijdt van tcfuyghen is

twee jaren , om dat op die tijdt de tanden uyt-ko-

men, fulcx beteyckenende, dat het meerderende
vafter voedfel van doen heeft. Maer alfmen Ier,

ophetghene icknu verhaelt hebbe, foo fal men'c

oock vroegher, te weren, op het ander-halfjaer

,

ofte op het jaer; ende oock voor het jaer, foo de

vrouwe bevrucht vvert, moghen van de Mam ne-
men. Wacr toe het niet tfevens, ende op een bot,

maer allencxkens moet ghebracht werden ; dethal-

ven fal men het felve hoe langs hoe meer met bier-

en- btoot , pap , panade , ende diergelijcke voeden,

ende onder-tuffchen met bier laven , ofte felve uyt

een lui laten drincken , fonder te vreefen , ghelijck

den Engelfchen Schrijver Sardam Satyr. /. uyt-

geeft , dat hetdaerom vaft jongs op aen den dronck
foude flaen. Op defe manierde kinderen gehou-

den zijnde, foo fullenfe allencxkens van de Matn
wennen , ende van het fpeenen, daer fy anders fieck

ende moeyelijck afzijn, niet eens weten. Hoe wel

datmen hem oock niette feer en behoeft te ontfet-

ten, als de kinderen op defe tijt, als oock voor ofte

naer wat komen te krijten : dewijl het weynigh
fchreyen de felve niet ondienftigh en is, ghelijck

na deredenen van %At*fanUi in't 7, Boeck van fyn
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Politien op het laetftecapittel, Avicenna , en andere

Medicijns metdefe verlTen aen-gewelen vvert

:

De moeder dient dejeught niet alle t ijt te vleyen ,

Hit is de kinders goet indienfe maügh fchreyen ;

Want (na de kunfte leert) als yemant ttanen krijt $

Soo vvert het vochtigh brejn fyn quade dampen quqt.

De mage vvort vervvermt , en al de taeyefiuytnen

Die worden even dan gedwongen om te t Hymen ,

De milte doet haer op al ijfe fchoon verftopt ;

Ghy maeckt dan dat het hintgeen tranen op en kropt.

Dan hier dient men wel neerfteli jek te letten,dat-*

ter goede maet gehouden werc , aifoo het veel ende
"angh krijten ende fchreeuvven de kinderen dick*

wils doet fcheuren , ende verfufc werden. Want
alfoo fy haren noot niet klagen en konnen, pijn van
iet uyt-komen der tanden ofte anders hebbende,
moede gelegen zynde, ofte vuyl leggende, foo en
loenfe niet als krijten , het welck wy niet langh en
noeten atnhooren , maer de felve op-nemen, endc
bofe vuylzijn, verfchooncn , de borft geven, fin-

en, ende mee de felve fpelen , ende alfoo het krij-

n ftillen.

De oefFeninghe der kinderen fal wefen , het wie-

len , ende het beweghen van de Moeders ofte Min-
n in de armen . Meerder beroeringh van rijden-

de rotfen is de jong-geboren kinderen te fterek

:

m die pu drie ofte vier jaer out zijn,mach men wet
yelijck op vvaghens ende fchuy ten mede nemen.

i|j flnde men machfe haer felven wel laten oefFenen t

Te beginnen op handen ende voeten tekruypen,
Fff 5 <*u
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endenoch meer, alffe beginnen aen ftoelen ende
banckente gaen. Dan men moetfe niet al te vroegh
tot het gaen porren , (

geltjck Plato de Minnen feer

wel vermaent ih het 7. Boeck van de Wetten,
)
op

dat door de fwaerte van hfct lichaem de tejere ende

flappübeenen niet krom en werden. Voorwaer
men fiet oock in defe eerfte kintsheyt , wat een ge-

meenfehap dat onfe Nature heeft met de oeffenin-

ge, daer de kinderen
,
alzijnfeineen plaets befloté,

niet en taten te fpelen , ende gints ende herwaerts te

loopen. Soo heeft elck dier een natuerlijcke ghc-,

neghentheyt om yet te doen , vvaer mede de Ghe-
fontheyt onderhouden vvert.

Nu de Kinderen die van de ghematighfte com-
plexiedes Lichaems zijn , en hebben oock gheen
feylen aen haren geeft ende maniere . De gene die

hacftigh, moeylijck, korffel.bot, flout, ofte bloode
zijn, die en hebbende deelen des lichaems, vvaer
mede foodanige vverekinge ghefchieden, niet wel
gheftelt. In een kint dat wel ghematight is, alfoo

men geen van fyn manierenen behoeft te verbete-

ren, foo moet mende felve bewaren ,datfeniet be-

dorven en werden. Elck dingh vvert met het eygen
bevvaert, daer door het bedorven wert.

De manieren werden bedorven doorquadeghe-
vvoonte ende ghebruyck van eten, drincken, oerTe-

nen ,hooren
, fien, endediergelijcke. Op welcke

dingen wel te letten ftaet voorde gene, die dekin-
ders ghefonthey t wel fal vvaer-nemen. Want ge-

ftoorthey t , krijten, niet flapen, verweckt koortfen, 1

ende b^ginfelen van ander fieckten : ende aen d'an-

der zijde te gtoote ftike ehlooroigbeyt rnaecktdfc

kin-
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kinderen flap ,
bleyck, fchrael ende mager, van we-

gen de fvvackigheyt van dc namerhjeke wermte.
De vvelcke in de palen der Gefontheyt moet ghe-

houden werden.
Daer toe/al men dan de kinderen van jongh&op

haer laten óeffenen in alderhande vermaeckelijck

kinder-fpel, om haer Lichamen allencxkens frif-

fcher ende ftereker te maken. Want het fondament
van eenen goeden ouderdom, te weten een ftereke

gheftaltenis des Lichaems , moet in de jeugt geleyt

werden . Gelijck men dan (feyt Plutarchusm iytï

Boeck van de op-voedinghe der kinderen
)
ingoec

weder reefchap maeckt voor het on-weder: alfoo

moet men oock inde jonckheytreyf geit ree maken
voor dé ouderdom met fedighey tende matigheyr.

Want na datfe van jonghs op ghehouden werden ,

foo fullenfe daer na in haer oude jaren wefen. Voyez

Guyon des diverf. lefons 19. Ende een vvel-geregel-

de op-voediiïgh en hout niet alleen het Lichaemin

J

een groote gematigheyteh gefontheyt, maer geeft

oock een vroom gemoet, ende maeckt de kinderen

^
luftigh ende aerdigh van geeft. Daerom dienen dc
Ouders van jonghs op de kinderen in eenen goeden
regel te houden, alfoo het hch t is teere gemoederen

j teleyden : maerfwaerdefeylen wechte nemen,dic

] "net ons op-gewaffen zijn.

K Terwijl bet rijs is jongh en fvvack $

n-
En heeft niet eenen harden tack\

Terwijl hetffruytjen buygen kan

»n
S00 moet een neerfiigh bogert-mm

iQ
J '

Het boomken leyden metter hant ,

t dt
Het boomken houdenh den bant 9
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Ten eyndc dattet fonder boght

Ter vetter hooghte komen moght*

Leyt, vrtent , en leert u weerde hint

Soo haefi fyn eerftejeught begint ,

Want kromt het dan , en recht ghy't niet 9

Soo ijl een eeuvvtgh huys-verdriet #

Want ghelijck de paerden ( feydt Plutarchus op de

gemelte plaets) indienfe niet van jonghs op getemt,

ende wel gheleerten werden , alujt hart in de monc
blijven , ende nae den toom niet en luyfteren : foo

gaet het oock met de kinderen > indien men haer

den vollen toom geeft , eh ïn'c wilt laet op-waflen*

Met kinders , die men heeft geteelt ,

'En dient niet aüe-tijt gefpeelt ,

Wantfehoen men dte ten hooghften mint ,

En boven-maten heeft geftnt t

Noch kan het efter niet befiaen

Hen ongetucht te laten gaen>

Want Ouders van tefachten mont
Zijn voor dejonckheyt ongefont

.

Men hout dat meefl de kinders zijn

Geltjck een mack en vveligh fwijn 9

Dat foo men't troetelt in den neck%

Gaet leggen midden in den dreck;

Dus fooghy tracht na deught en eer*

Bnfireelt u kinders niet tefeer .

Hier in moetmen dan den middel-wegh in gaen*
ende niet al te mat met de kinderen vvefen.om
haer niet te wulps ende te ftout te maken 5 noch te-

gen
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gen haeroock al te hart ende (Uiers, opdatfedacr
door niet al te bloo, cnde vreefachtigh en werden

;

altijt acht nemende op den aert ende nature van de
felvc. Sommige kindereazijn dom endeloom, die

moeten met foetighey t op-gevveckt , en haer moet
gegeven werden : andere aJ cc wilt , die dienen ghe-

temr, cn tegen-gehouden. Sommige moeten onder
vreefe, ende de roede gehouden werden het welck

andere verhart. Ende het doet door de banck meer
quaet als goet , dat men de kinderen met veel flaen

meent na fyn fin te krijgë: alfoofulckehardigheyt

de befte kinderen quaet maeckt , ende de fraeyfte

verftanden verdoekt, Ende voorvvaer het flaen

voeght beter boeven ende (laven als kinderen ; die

met goede vermaningen geley t , en niet met wreet-

hey t moeten ghedvvongen werden. Die dan al te

ftoutjonverfaeghtjop-loopende, ende, gelijck men
feyt ,te heet gebakert zijn, moetmé met foetigheyt

ondergaen, ende door itilte, fingen, ende fpelen
,

als oock met fpeultjens te vertellen , tot fachtmoe-

digheyt brengen. Maer den Godlijcken Plato
{
feyt

Plutarchus) heefe de Minnen feer wel geboden, nier

alderhande fpeultjens cnde fabulende kinderen te

vertellen , op dat haer verftant niet van jonghs op
met beufelmgé en (oude belemmert werden. Daer-
om en ïft niet goet , dat men een luys in een pels

fet : maer men moet de kinderen van jonghs op het

befte in-ftampen, volgens het veersken van den
Poeët Phocytides:

la-
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Inflituenda boniseftipfapuertia rebus,

JAentre è tenero il putto, é*l cor ha mol!e>

Empil di gemrofi alti coftumi.

Siet Garfoni nel difcorfo icz. deüa Piazza univerfale é

Alfoo fal men mede de kinderen die al te bloode,

ende vervaert zyn , met oeffeninghedes Lichaems ,

met vermaningen , endehec hért onder den riem te

biftden, op-wecken, ende wacker maken. Die al te

befchaemtzyn , by 'f volck veel doen komen, ende

in gefclfchap laten fpreké. Waer van in Vrancrijck

ende elders beter manier is : als hier te lande , daer

de kinderen hetfprekenin gefelfchapgemeenlijck

ve-rboden wert , waer door fy bloode, ende verbluft

werden , ende dickwüsaltijt blijven. Want gelijck

het zegel (feydt Vlutarchus ') int vvafch lichtelijcfc

gedrückt wert, het vvelck: daer nae als het vvafch

drooghghewordenis, niet lichtelijck uyt en gaet f

foo gaet het oock met het gene de kindcré van eer-

ficn aen in-geprent wert. Horat. /. Epijl. 2.

Quo femel eftjmbuta recens , fervabit odcrem

Tefta diu.

Waerom men oock fond-erlingh wachten moet

de kinderen met een bullecnan, ofte diergelijcke

vervaettte maken.

Daer is een vreemt bedrijfin menigh hnys te vinden 9

Btquaem, gelijck men acht , om kinders in te binden,

Om kindets
, foo het fchijnt , te houden in den bant

,

En 'tis (na mijn begrijp ) een tnckel onveyftant .

Soo
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Soo haeft men in het huys een kint begeert te JJiüen,

Soo brenght men aen den dagh een deel vergierde grillen^

Eenffoock, een bulleman
y
een lijveloofe geeft ,

Ofeenigh vreemt gefpuys , ofeenighfelfaem beeft}

Dit wort foo vaft gedrucktin alle teere finnen ,

Dat niemant machtighis die weder in te winnen :

lae datter koude fchrick door al de leden fchiet

kAI roerter maer een bladt, al ruyfter wacr een riet\

%Al wie van defen angftis eenmael in-genomen,

Saiich en weet niet vvat 9 fal a, 'e dingen fchtvmen,

Enfieu.dat nieten «, en uyteen dwafe waen %

Niet onder in het huys , niet boven willen gaen .

De jeught in tegendeel vrypoftigh of-getogen »

En dit uyt dit bedrogh geen vacr en heft gefog£n f

Gaet midden inder nacht, gatt vlijtigh overval»

En vr&eft geenydel ipooch
y ofander ongeval

:

lek biddeionge vrou , hier op te willen achten y

De fchrick van defen aert verbzflaert alk krachten ,

Verwijft etn edel hert , foo dattet niet en rtjft

Da er deught en vrye fucht ofdaer de reden wijft

:

En laet geen mtjjfen toe met enckel vyfevafen

Een ongezouten angflde kinders in te b!afen 9

Noyt worter eenigh menfeh van defe waen geraeckt9

Dan aljjer fotte klap de finnen gaande maeckt:

Verhoef met alle vlijt dat aen de tecrefpruyten

Geen breyn en zy vervoert
,
geen oor r 72 mogen tuyten

Dooryet dat Fauftus doet
, of \Vugevaer verhaelt,

Niet datter aen de jeught meer in de finnen maelt : t

Ghy,vvilt geen tijt-vei drijfaen uwe jonckheytfoecken
9

Jn eenigh fpoock-ge fchrift , of durgelijcke boecken
%

Maer doet een foet verhael dat , fchoon in jock gefeyt ,

Definnen even-wil tot goede faken leyt.

Om
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Om nu voort het voedfel f daer van vvy hebbert

beginnen te fpreken,aen te wijfen: Het iscüenftigh

dat de jonghe kinderen , na datfo de borft verlaten

hebben , voor eerft met pap op-gebracht werden

,

niet van foete melck en terwe blom gemaeckt , die

te fecr verdopt ; maer met vvel-gebacken witte-

broot, ofte kruym van terwen-broot : fopkens van
hoender ofte vveren-nat ; florp-eykens , ende dier-

gelijcke.

Daer nae fal men allencxkens tot vafter en fterc-

ker fpijfe komé: altijt lettende dat de fpijfe de ecrfte

drie jaren wat vochtachtigh is, cnde met de gema-
tigheyt vande jonckhey t over een komt,endc datfcl

de vochtighey t ende natuerlijcke wermte vermeer-|

deren mach , ende het ganfche lichaem bequaem
maken , om daer na al den tijdt des levens het felve

in Gefontheytte behouden.

Men fal oockde kinderen wat dickwilder laten

eteji
, (

Hipp. i. Aphor. ) om dat fy waflen ende

groot worden moeten, ende haer vande befte fpijfe

geven, doch met maten,alfoo fy van al te veel eten

niette meerengroeyen, gelijckmen meenr; maei
onder-bleven ende foo veel te kleynder blijven

ende daer-beneffens traegh ende plomp werden*

Meer hinder s zynder van vreten bedorven %

^Aljfer van honger oyt zyngefiorven*

Daer-en-boven moetmen altijt forghe dragen

datfenietdertel endeleckeren werden, maer alles

datgefontendegoetis, leeren eten. Het weid
oockniet over-geflagen is vanden Poëet infyn lee

ringen voor de kinders*
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"Boort noch een huys-gebodt y
hier mede nut geweten ;

En maeckt noyt eenigh hint nasi-keurigh in het eten »

Niet locker in de ff ijs , niet dertel indendranck\

Het blijft hun anders by haer leven-dagen Istngh :

Siet! als men wortgenoot in rouxver lieden huyJen,

Daerfal u teercjeughtflkndighfitten phtyfen ;

Een mont van kiefchen aert dat is een laftgh pack 9

En voor haer eygen felfs een droevigh ongemack

Noch moet ick voor een les de moeders hier belaften

Geen kinders immermeer te fetten by degaften ,

Want onder ditgewoelgebeurt nietfeldenvvat f

Vat by de teere)enght niet op en dient gemat:

Het kintin defenftantgaet buyten alle palen >

Het loet een greetigh oogh op attle fchotels dwalen p

- Het eyfl , tenyder geeft , en dit , en weder dat 9

En hier afwort de maegh tot etende Velefat ;

Dit hindert
,
jonge vrou , dit hindert aen de leden f

Dit hindert Mn den geeflt dit hindert aen defeden ;

Ey Iftreelt niet al tefeer , al is de liefde groot ,

Voet kinders uytte weegh wanneer men gafien noot *

Dit laetfte dient oockdasr toe, dat, als de kin-

deren over tafel komen,elck een van de gaften haer

vvijn laet proeven» het welck haer feer fchadelijck

as, om dat de wijn haer Iieff'elijcke vvermte op de
manier van een purgatie overwint , den ouderdom
verhaeft, de vochtigheyt vermeerdert, ende haer

eere geeftcn beroert. Hierom heeft Plat* infyrt

vvcedeBoeckvande Wetten verboden, de kin-

deren voor haer achüen jaren geen vvijn te geven t

eggende dat men geen vier in het Lichaem ende de
Zieleen moet ftorten, voor al eer fy mannen ghe -

G g g vvoï**
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worden zijnde, beginnen te atbeyden : alfoo fy

anders rafende werden. Maer dit en is de rechte

redenniet, dewijl de lichamen op het 18 jaer hee-

terzyn, als te voren, foo dat om die reden van geen
vier by vier te doen, op die tijdt het wijn drincken

nodïminder plaetsfoude hebben. Dan miffchien

is de Wijn dan beter , om dat in fulcke jonge luy-

den denatuerlijcke wermteendegeeften daer door
vermeerdert ende ghevoedt werden, daer hy in de

kinderen beyde vermeeftert ende verflmt.

leken wil even-wel onfe kinderen foo naeu aen

defe wet niet binden, voor eerft om dat onfenor-
dinaris BLijnfchen ofte Franfchen Wijn nergens na
foo heet én is, als de Griecfche Wijn,daer Plat» van

fpreeckt, daer-b^neffens, om dat onfe kinderen foo

naeu oiet gewacht en werden ofte fy fnoeyen tuf-

fchen tijden veel raeuwigheyts in , vvaer door fy

dickwilseen koudeen (lijmerige maegh hebben.

Daerom en foude ickniet ongeraden konnen vin-

den, foodanige kinderen al te met, een vveynigh

vvijns over tafel te geven , op dat haer maegh v vat

verfterekt , ende de raeuwigheydt te beter verteert

mochtc werden. Dan hier dient met groote forgh.

vuldigheytingegaen. Want indien de kinderen

te veel wijnsdrincken foo werdenfe heel wilt ende

vvoeft. Do&or Gallego ie U Serna, Medicijn van

den tegenwoordigé Koningh van Spaengjen Thilift

deVierde, verbiet (in het i6«Cap. van fyn Boeck ,

dat hy onlangbs uyt-gegeven heeft van de manier©

om de kinderen te voeden) heel met allen het wijn
drincken , de kinderen die men verftandigh ,

ghe-

maniert, ende van goeden aerdt wil hebben; in-
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fonderheyt in gematigde ende heetc Landen.Want
in de Noorrfchc Landen, ieyt hy f zijnfe gedwonr?
een wijn te drincken, fooom de groore kauw, als

uyt gebreek van goer water, waerdoor gefchiet dac

iet rticetten-deel nier anders , als de beeften , haer

>egeerlijckheyt volgbt , den meeftentijt met braf-

fen ende flempen over-brengende. Wc vvelcke

maniere van leven, fey t hy » werdenfe foo verby-

ftertin haer verftant, datfe verlatende de Room-
fche kereke, alle nieuvvigbeyt ende ketterijen aen-

nemen , de tijdelijcke vreughc voor de eeuwige
ver-kiefende . Maer of de ketters ende ketterijen

alleen uyt het Noorden ghekomen zijn laerick den
Lefer oordeelen : ja ooci of by ons door de banck
de kinderen te veel wijn drincken. Het fchijnt om
dat hy geftadigh van ons rou en quaet water pract,

dat hy niet en weet van ons Bier; ofte daer mofl
oockde kettery uyt te halen zyn.

Wat den Slaep belanght, die moet mede in de

cinderen meer welen, ais m de vol-wavTene. Dan
loefe ouder werden, hoemé hen allencxkens moet
verminderen tandems fouden fy door al te veel (la-

pen, onluftigh , loom , ende traegh werden.

S E N E C A 2. de Ira 10.

Vinum pueris Plato mganium putat, ignem vetat ignê

sneitari .

€\u C^j

G g g x Van
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Vande maniere van op-voedingh in

de tweede ende derde feven jaren.

Het I X. Capittel.

VKjnt doetfynen loop tot twee-maelfeven jaren f

En fiet hier komt de geeft fyn krachten openbaren ;

Wel op nu t vader op
%
gcleyt defriffejvught

Tetkunft, en tot vernuf , en tot de ware deught.

Dit is de rechte bloem van al het vorder leven
,

Ghy kont nu aen denftaet bequame fteuntfels geven ;

Gaet oeffent haren geeft en eygent haer verftant

Ten dienfte vande Kerck en van het Vaderlant •

hiaer vviltu ganfeh bedrijfmet reden over-vvegen ,

En let vvaer toe hetkint van eerften is genegen ,

Doorgrontfyn innigh hert, en vvaer het henen foeeft9

En wat het voor een drift infynen boefem heeft ;

Wat defen wel bevalt dat doet dengenen fuchten,

Geen gront en iffer nut tot alderhande vruchten,

Bier waft het koren beft , en ginder foeten vvijn\

Dejeught dient aen-geleyt nae dat haer tochten zijn •

Geen dvvangh en is beyuaem ontrent de jonge finnen >

Weeft foet in u beleytal vvat)e wilt beginnen

:

Hoe menigh geeftigh kint is van de kun
ft

gerucht ,

Vermits het in defchovl vvert Itjdigh onder*drmkt «

Een hoogh en edelhert en kan geenfeüe (lagen ,

En wil geen harde dvvangh offtuere woorden dragen i

Wanneer een moedighfaert is geeftigh uytter aertf

Sco dknt het vinnighfpoor enfvveep te Kqn gefpaerU

Het
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HEt kint nu in fyn tweede feven jaer getreden

zynde , is noch werm van coniplexieendege-

matigheydt in fulcken graed als het te voren was:
maerfoo vochtigh ,niet, aiibo alle dieren van haer

geboorte afallencxkens drooger werden, Waerom
oockdc vochtigheyt van dc fpijfe, daer wy hier

voren afvermaent hebben , allcncxkens een vvey-

nigh vermindert moet werden : even-wei naerftigh

toe-fiende , dat de natuerlijcke vochtigheyt', daer

wy tot behoudenis van't leven groote lorghe voor

te dragen hebben* door te veel drooge fpijfe niet

verteerr , ofte al te feer verdrooght ende den waf-
dom daer door b^let en vvert. Om welcke oorfaeclc

mede de oeffeninge van 't lichaem wat minder en-

de lichter dient te wefen , als.de krachten vvelfou-

den konnen verdragen. Soo moet oock gelet wer-
den, datfeopdefetijdtmette veel hippelen , ende
fpringen, geenleden en krencken, ofte, ghelijclc

ick dickwils tot groot verdriet van d'oudcrs gefieu

fcebbe , in eenigh (cheurfel en vervallen.

Alfoo nu met de jaren het verftant mede begint

te vermeerderen , foo fal men niet alleen letten om
de kinderen ghefont ende ftcrek van lichaem op te

voeden, maerhaer ziele foecketvtc vergieren met
deughden , ende goede manieren, op dat fe haer

goede Ouders gelijck , ende daer na tot vrcught van
de felve , ende totdienftc van haer Yadet-lant mo-
gen geraken.

Om de Repujblijck goede borgers te geven, ia

meeft gelegen, aen de op-voedwgh der kinderen.

Daerom leggende vermaerde Wijfen, l<ywrgtis r

Secrates, Pl*to
9 Xcnofhon ende ?lntW6tiu$ % dac de

G g g 3 vsr
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verdorvcntheydt van de Republijcken komt dooï
onachtfaemheyt énde verfuy m van goede op v oe-

dinge , ende dat de feylen die de jeughi ïn-geprenc

zyn , mëtlichtuyt-ghewirt en werden
;
ghelijck m

tegen-dee!, alsdedeughtdaer by tijts wei wortelt,

daer na vele goede vruchten voort- brenght.

In'defe op-voedingh ende onder*- wij fingh moet
men de kindéren niet al te naeu houden , maer haer

deoeffeninge van de kindtsheyt toe-laten , opdat
vvy niet en fchijnen de Naiure te willen belchuldi-

gen, ( die de jonckheyt fwack gelaten heeft) en met
ontijdèliczaet den onbereyden acker des vei ftants

bederven. Laet haer vryehjcfpeien énde het fchool

rneergebruycken tot vcranderingh van fpel, als tot

tegenheyt : anders werden fy het leeren tegen, eerfe

weten watleerenis. Ick hebber veel gékentdie om
de Hardigheyt van de Meefters de fchole en ftudien

vertaten hebben, daer over fy haer daer na, als over

vvreede beulen, altijdt beklaeghden. Een die de

roovers ontloopen was, die hem gedreyght haddeft

opte hangen , gevraeght zynde, mét wat gemoet
Hy de doot verwacht hadde, antwoorde,gelijck ick

eertijts een kint zynde de flagen van den meelter.

Daer-beneffcns foo verteert degeftadige vreefe van
de kinderen haer natuerlijcke vochtigheyt, waer
door haer lidtmaten moeten groeyen ende rat weri

den.* Dèmaeghen kan oock haer werek niet doen,

als het vier op-treckt tot hulp vande ontftelde herf-

fenen > het bloet en kan door het lichaem nier ver-

/preyt yyerden, maer wert door de gheftadige be-

nauthey t onder-druckt , De veullens laten wy nae

haren luft in de wey fpringen ende fpelen , óm haer

aen-;
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aen-komende kracht niet voor den toom vcrvaerc

te maken. Dat wy inde beeften toe-laten , fuiien

wy dat in ons kinderen niet doen ? Met recht werc
dan gheprcfen d'heere Cbriftiaen Hnygens Secretaris

des Raedcs van Staten die iyn kinderen al 1pelende

geleert heeft, wacr van wy de vrachten rioch onder
andere fien in fynen foone de Heer Conftantin Htéy-

gens, Ridder, Heere van Zuyiechem , Raedt ende
Secretaris van fyn Excdièntie. Het welck mede
aen-geroertvvert in't vijfde Deel van'c Houwelijck;

lek weet een atbihaet man , die [onder cenigh kijven »

^Alleen uytfoeH 'jock fyn kindetsim<defcbrijvtn<>
Hy gafhem op 'de vloer $ daer fat bym bet zant,

En wees een A eenB ieftelim mett-er bant ;

iAlfcbeen hetganfeh bcflagh tot fpedalleen te firecken ,

Soo leerde dsnb :d&]engbt beqttarne letters t*ecken\

Siet ! eer4e fchtijver titft vvat febrijven vvasgefeyt,

Soo wafftr in dt kmft een mftev gront geleyt*

i Dit pleegbde.defe. vrient %n veelderbande dingen
%

En tot uyt~heem[cbe tael
y en om te herenfingen»

Siet wateen wijs behyt ! dejetightby bem geteelt

Heeft .aüe tijt galeen ., in nm~ïe*m%n ge[peelt .

En om met goet belep bter dieper in te treden >

Soo proeft h jongh-gewfts en fyn gentgentheden ,

Hebt acht met alle vlijt , en dat van eerfien aén 9

Waer op de zieleffeelt , waer been definnengaen •

Her is om niet gepoogbtdoor ongetijdtgb kijven

Een kint van goeden aert geduertgb oen te drijven :.

kAI waer bet innigb hert is tegen aen gekant%

Dat wort te geeaer tijt de menfebtnin-geplant .

Men moet even-wel dele ceraë jaren in geen

(t g g 4 on-
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ongebonden vryigheyt laten loopen. Laet haer

altijt ontfagh hebbé, eetbiedingh tot haer Ouders >
J

ende niet verftaen wat fy doen mogen . Maer iiv-

fonderhey t moet gelet werden , alffe yet fullen lee-

ren , waer mede fy haer daer nae fouden mogen ge~ i

sieren, op haer nature ende ghenegentheyt, ende
|

waer op dat haer finnen mqeft loopen.

En om met goetbeleyt hier dieper in te treden,

Soo proeft ujonck gewas , enfyngenegentheden9

Hebt acht met alle vlijt , en dat van eerften aen 9 J

.Waer op de ziele [peelt 9 en hoedefinnen gaen\

Het is om niet gepooght door ongetijdigh kijven

Een kint v>an goedm aert geduerigh aen U Ar§ven\

%Al waer het innigh hert is tegen aen gekant ,

'Dat vvort tegeener ttjtde menfehen en-geplante

Wie is fyn leven cyt tot hoogen lofgekomen ,
j

Die tegenfyn vernnf heeftfaken aen-genomen\

Wie heefter oyt beroep ter eeren uyt-geftaen 9

Die tegenfynen oert heeft dingen ondergaen f

Men vint eenige verftanden die tot de eene kon ft

ofte wetenfehap heel bequaem van naturen zyn, a

ende de felve haeft vatten : daer fy een ander met vi

geen moeyten ofte arbeyt en fullen konnen leeren» \\

Soofeydt Hippocrates in fyn Wet, dat het verftant
o<

vandemenfehen defeifde proportie heeft met de

vvetenfehappen , die de aerde heeft met het zaer.!

Want al is de aerde vruchtbaer, foo moetmenft
cven^wel bouwen, ende befien watfe voor zaet befl

<3raeght : alfoo alle aerde niet bequaem cn is om al|

deriey zaet even-wei te dragen , fommige heeft lie«j &

vc
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verterwc, ander rogge, garft, ofte haver. Maer
dc Lant-man en fiet niet alleen op ditonderfcheyrs

maer nae dathy d'aerdein goet weder om-geploegt

heeft,foo verwacht hy oock goedé tijt om te faeyen,

( alfoo alle tijdt mede niet even bequaem is ) ende

.als het op-gekomen is ende wel ftaet en vvaft, foo

doet hy het wyen , op dat het den verwachten Oegft

mocht in-brengen. Soo moet men oock doen met
de leught , ende als men gefien heefc haren fin ende

bequaemheyt.foo dient menfe te doen leeié inhaer

eerfte jaren,die de bequaemftedaertoe zyn,gelijck

AriftotcUi feydt jo. Frobl. ende oock cm dat dc

konften langh zyn , ende ons leven kort, Ripp. rm

tAphor. i. Even-wel en moet men geen hoy over

de balck eten,ende de kinderen al te veel op-leggen.

De gene die haer kinderen al te vroegh wijs willen

hebben, fien dickwils dat het anders uyt-valt. Ten
is niet gelegen, om wel gedaen te werden , in't veel

eten; maer dat mateüjcke fpijfe vanbinnen wel
verteert wert. Ende gelijck gras ende kruy t ( om dc
jelijckenis van Tlutarchus tegebtuyeké ) met mate-
jeke nattigheyt wafchc,met te vele verdruckt werr:

alfoo wert oock de geeft , door matelijcken arbeyt

lyerfterckt , ende door al te grooten overlaft. De
Italianen feggen wel , Qhi va primo > va lontam* Als

Doek dc Poëet Hefiodus

:

Doet byeen kleyntje dickmaelvvdt 9

Soo vvortet noch een grootefchat.

Men (iet
, feyt Barclaius*. Sat. i. dat de Verftan-

jlen, daer de krachten uy t-geput zyn , foo ftil ftaen,

lat de gene die boven ander kinderen in wijsheyt

G g g ; uyt-
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uy t-ftaken, daer na fonder mannelijck verftant half

leuteren. De Prefident Tbttanus in'ceerfte Boeck
j

van fyn leven
,
berilpende de Ouders* die haer kin-

|

deren al te vroegh ge leert willen hebben, brengt het I

exempel by van Quinuliawt , die fyn Soonken van

groote hope, door veel iluderen om dé hals bracht.
|

Van het tweede fevcn jaer tot denuyt-ganck vaftj

het derde
, fey t Galenus , is het tijde om hec Gemoec

te verderen met alle gaven , die de wetenfehap en-

j

de vvijshcyt betreffen , ende om het Lichaem tot!

fyn volle krachten ende fterekte U brengen. Daer-

j

om fai oock een yegeli jek op defe rijdt foodanigej

maniere des levens aen-vangé, als hy denckt voorN
aen te onderhouden , ende hem gewennen tot fulc-j

ken oeffeainge aen te nemen,ende daer na den regelj

vanfpijs', dranck,ende diergelijcke aentc ftellen,!

Op een ander manier moec een die ftudeert
,
endej

fyntijt meeft met fitten en ftilligheytover-brengt,!

hier ingaen, als een foldaet, ende een die yet teii

hant treckt , daer fwaren arbeyt mede gemenght is.j

Want dele moeté op haer derde feven jaer meerdei|

eten , ende haer oock tot fulckefpijfe ghewennen

,

die veel ende fterek voedfel maeckt; als mede mei

meerder oeffeninge haer lichamen ftereken , oi

datfe daer na bequaem foudë zijn alderhande wercS

ende arbeyt, als oock alderhande gheftaltems dé!

Luchts te verdragen. Maer andere, die ftil op end*

nedcr-gaen, is (po (tereke oeffeningeonbequaeiï}*

als oock foo veel ende grof voedfel. Wat ondeila

foodanige,de Studenten aetlgaet, die moetc in defiïii

jaren forge dragen,dat hare geeften ende inwendigJei

linnen alttjt fuy ver ende net zyn,om veel te konnet|
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fhideren. Her welck fy verkrijgen Tullen, alffe» foo

veel a!ft mogeiijck is, haer onthoudé in eé fuy v ere,

ende. klare lucht ; ende daer-beneffens gebruyeken
geen grove ofYetaye fpijfe, ende daer veei vuylig-

heyt van o verichier, maer fulcke , die fuy ver ende
goet bloedt kan maken . W ant uy c ibodanigc Luchc
ende Blote werdé ooek fuy vere ende goede gcofteu

gemaeckt. Noch moeter gelee zyn,dac alle dc over-

tollige vuyhgbeyt o,p fynentijdt geioft wert : alfoo

infonderheyt , die (tuderen daer aen gelegen is , dat

haer Lichaern van deonreynigheyt , die cie vverc-

kingen des Gèefts belet, ghefuyvert zy 9 En haer
ftaeroock vpomamelijck te wachten, datfe dóór
ongetijdigh ftuderen geen raeuwigheyten vergade-

ren , ende het Lichaern flap ende (ieck raaké : maer
rien moet de finnen alfoo oeffencn , dat ootkhec
Lichaern in (yn volle kracht gehouden. werr, op dat

jfei een bequa,me vvoonplaetfe mach blijven voor
ie Ziele ; Want als dat gebou begint te vallen , foa
ijdt den heden Tèhat der Zielen groot perijckel.

tfaer alfóodéfc dingen ioock inde volgende jaren

feces hebben, foo en behoeven vvy van de (elve

ikr niet b reeder te fpreken. Alleen (lillen vvy hier

joor 't left by. voegen, dat men hem in defeci/t onu
ioude van het by-flapen , aifoo het de natuerlijcke

^errmeontijdehjek verflint,het lichaern verfwackt»

Êikout, ende verdrooght. endeden behoorlijcken

afdom belet: ci^er- beneffens door het aen-lockea

m de wcLluft de finné verdraeyc, ende hare werc-

!

ngc verdooft , ende die gebreken de v olgende ja-

n mede-deck.

Var»
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Van de maniere van leven der vol-

waffenc 3 ofte middel-jarige, ende
h

voor eerrt van cte verkiefïngc der Spijfe.

Het X I. Capittcl.

XXfY kernen tot de kojl en watter dient gegeten
,

* * Want dat moetyder menfeh op vafle gronde weten'

Oock op dit keucken-tuygh behoort te zijn gelet
;

Welleertdan van de kunft em nutte tafel-vvet* !

ILntoiltgeenJlappe beurs, geen fvvajcke maegh bevechten!

JAet dier-gekechte fpijs ofveelderley gerechten

:

Metten en
y
t anderfchaedt

;
ghy fet op uwen dis

Dat niet U veel en koft> en niet te felfaem is .

hienfeetet menigh-mael, al wat de lieden achten

En is nies in de daet, maerfiechts in vvaen-gedachten :

Wat ons van buyten komt is dickmael nietfoo goefi

Als yet dat even hier geringe lieden voet

.

JAen wil Faifanten-vleefch en dieren koft gebruyeken^

En *t is een locker aes voor aüe leuyé buyeken ;

Ons Bout is al te Jlecht, een Gans en acht men niet
%

Om dat men hetgeflaegh op onfe tafelpet.

Wat uyt een verre kuft in HoUant wen gefonden,

J)at is gevvenfte koft voor af-gerechte monden

:

Men acht voor al de Worft die ons Botoignefent

Om dat hyfelfaem is en niet tefeer bekent .

Menftet hier dertel volck met grage tanden bijten

Jn raeuvven Kaveaet een vondt der Mofcovijten ,

Daer vifch uyt onfe zee , en vleefch uyt onfefial %

Js beter in defmaeck en verre boven at*

l!
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TÉn Vvihgeen vreemde koft uyi verre landen halen %

Al wat ons noodigh is dat vvafl in onfe falen : ,

Het is een rechte vvraet % ofdertel weelde kint p

Die wat hem voed/el geeft in HoUant niet en vtni t

DEn Ouderdom , die het derde feven jaer volgt,

ende door vier volgende feven jaren, gaettot

het vijfcighfte jaer, houdé wy voor dc middel- jaré
f

in de weicke een menfche op het beft van fyn leven

gerekent wert. Dacrom fullen wy nu vervolgens

gaen befchrijven de maniere van ievê, die wy dien-

liigh achten voor de gene, die in het midden zyri

foo van jaren, als oock van gematigheyt des Lio
haems. Want defe vier leven jaren vereyfTchen

tneeften-deel eenen regel van leven ; behaivendac
ie eerfte helft van het vierde feven- jaer, gelijck ooc
lelaetfte helft van hetfevende, wat meerder over

))|:en komen met de maniere des levens van die jaren,

jHefe naeft raken. Endc in dele middel-tijt des le-

ens, werden de meefte fouten in eten, drincken ert

iergelijckc begaen, endc vele halen alfdan door
rafïen, fuypen, gramfchap, ende' ander ongere-

[elthey t de doot op den hals , ofte maken ten min-
iten,datfe vroegh oudt ende ongevaliigh werden.

|Vant de fouten van defen tijt , moet dé Ouderdom
aernamif-gelden. Perjiu$ $at. z.

Indien ghy langen tijtgefont begeert te leven»

Qhy moet h nimmermeer totJlempen over-geven ;

Want die te guijigh drinext , en al te dickm*elbr*flt

Wort inder haefienoudt en vande doot verrafi.

0
Op dat dan fulex niet en gefchicdc, foo heeft meti
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te letten opeen goeden regel over de. Niet-.natuef
Jijcke dingen. Ónder de félVc en vair hier van d
Xuchc niet /onderlings re feggen boven her gene
dat al te voren vermaent is . Wat nu de Spijfe be
langt, daer in ftaer te letten op de Hoedamghey f

Menighte, den Tijde, Maniere van eten, -end
diergelijcke omftandigbeyt.

Men fal dan uyt de S,pijfe , van wekkers hocda
nigheyt ende kracht in her eerde deel ghefchreve r

is, verkiefen de ghematighfte, ende die met on
nature meeft over ee.n komt. Onder dz welckè
welde voornaemfte is, het wel-ghebacken Broot
dan het Vleefch ende al wat van de üieren komt
daer na de Vifcb , ende dan *t gene de aerde voort

brengt. In defe foorten van Spijfezijn verfcheyd

deelen : fommige trecken nae den aert van 't been
ende zijn bequaem om het been te voeden : fom
migezijn van den aert van fenuwen, van krseck

been , van bloedt , van geeft
f
ende werden van d

natuerlijcke wermte gefcheyden /verandert, ende

door degheüjckheyt met de deelen, diefe voede
moeten

f
daer nae toe getrocken. Het vvelck vv^

oock bevinden in dingen die buyré ons fmclten vaf

de Son , ofte een matehjek vier , dat fommige hae

na de lucht, fommige na het water , ende (ommig
na d' aerde begeven. Maerwy moeten weten, da

alle voedfel meer in heeft om te voeden (ulex , dae

het felfs uyt ontftaet. Hnde derhalveh a! ift dat va

Kalfs-vleefch alle de deelen van ons Lrchaem ghf

voedet werden, foo krijgt even-wel het vleefch daf

het riieefte voedfel van ;
getijck va kerflen en druy

ven, het bloet -

f
van longen ende vijgen , de longe

va
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van pluck-vruchten, het gebeente; van eyeren ende

riftacien > het zaet ; van moftaert , de gal ; ende foo

voort. Daerom dewijlder in den Terwe eenige

vettigheyt is, yet beenighs, ende vleefighs, ende
eeften, ende dat hy de gematigheyt van ons IJc-

iaem niet te buytcn en gaet , (oo wert hy een be-

uame fpijfe: maer alfoo hy al de doelen van ons
.ichaem , dat de lel ve van nooden is, nietgenoegh

enen brenght, foo wert by de Terwe, ofte hec

>root bequameiijck toe-fpijfe gedaé. Voor de befte

TeAve wert met reden gHehouden de gene die vaft

nde gelijvigh is, ende van haer ganfche ftoffe ende
eftaltenisfoo hart , ende dicht in een gedrongen,

at menie met de tanden naeülijcx breken , ofte in

ucken bijten kan. Want foodanige Terwe geefe

i-kleyn gewichte het Lichaem veel voedfel, Ende
dienfe in geen vuyle, moeraflige , ende feer ghs-

ciltifte : maer ineen drooge ende gefonde aerdége-
nèaffen is , foo bewaertfe de jeught , het leven,

enl »de de gefontheyt : anders brengtfe weynigh ende
m iaet voedfel by ,cnde verhaeft den ouderdom,

tvv Van gelijcken de Moef-kruyden, ende vruchten

:nva e uyt een fuyvere ende niet gernifte aerde fpruy-

eha n £yn mede gefonder , als d'andere.

nmi? Het Vleefch van jonge Dieren , maeckt jeught

;

n
4 n oude

,
ouweiijckheyt. Van heel jonghe ter-

^dapntnae de geboorte, (wackigheyt; van loofe 9

datva a fommige meenej)
)
gelijck Voflché, loosheyt

;

>

nl ghi nblooJc, ghehjck Hafen, bloodigheyt ; ende

leb da > v^n andere. Der-halven m-dien hec vleelch

^dtu] ïfenijnige dieren niet om en brengt, foo maeckc

.jojiji mede 'tUchaem , dat het voedt, fenijnigh , cn-

vj i de
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deen heeft dan geen fchade van vergifte verwach-
ten. Gelijck acn den Koningh Mitbridates wel ge-

bleken is. Want als hy van de Romeynen Oveir-
j

wonnen zynde, fyn felven met vergif wilde om-
brengen > foo bevont hy dat het felfde op hem geen

Ij

vatten en hadde, door dien dat fyn Lichaem van
langer hantdaer toe gewent was. Hetwelckde Po-
ëet Martiaüs oock aenroert in defe ver (Ten

;

Ben vorfl die Mitbridates biet ,

Dien is een vreemdifiieckgefcbiet 9

tiy wasfoo totfenijn gewent
,

Dat hem 't vergifliet ongêfchenu.

Maer het en is niet waerfchijnelijck dat foodani

ghelangh konnen leven, om datfe foo verre var

haer eygen nature af-geweken zyn.

Veelleckercluyderi laten het vleefch drie vie

dagen, ofte oock langer hangen, om dat het korte;

ende malflfer foude werden. Maer fulex is feer oni

gefont, alfoo die kortigheyteen beginfel is van be ff

dervinge, ghelijck men aen den reuck wei ghewae
wert : ende daer zyn genoegh andere middelen on VOc!

het vleefch kort re maken;
De deelen ende leden van4de Dieren , door d

ghemeenfehap diefe met de ftifde leden van

Lichaem hebben, konnen de felve beft voeden;

voeten van de dieré voeden onfe voeten ; de leve

onfe lever; vleefch maeckt vleefch,ende foo voor

Waerom dat te letten ftaet, alffer yet aeneeni^
van onfe leden hapert, de felve met hec éten v4
diergclijcké te onderhouden

.

D7
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Dat de Vruchten oock op haren tijc de merifchen

Van'c Lant daerfe waflen, infonderheyt van felfs 9

nut ende dienftigh zijn, fchijntóns de Godlijcke

voorfichtigheyc te vermanen • Wam in't voor-jaer

bloeyen de bloemen ,
op datfe , door haren lieffe-

lijcken reuck ons Lichaem , dat hem dan mede
rontfom ontfet, fouden verquicken. In de Mey
ende Iunio zyn de Kerffen , Kriecken , Aerdt-

befien bequaem voor ons bloet, van nipus dan ghe-
lijck als bloeyende . In lulio zyn fachte Vygen,
ende daer nae de waterachtige Pepoenen ,

Appe-
len, ende Peren, nut om de humeuren , die door de
hitte verdroogen, te ververffen : ende oock, alfoo

de natuerliicke wermte dan flap is, om te voeden»

Inden Oegfi: als het Lichaem na de Somerfche hit-

te verdroogt is , ende de geeften meteen dóncker-
!ieyt ende fwarce gal bedwelmt zijn , heeft God de
Druyven verleent , die het Lichaem verfachten

,

de geeften verheugen, ende de humeuren herftel-

Jen. Hier op volgen de Granaet-appelen tot het

felfde ghebruyck ; maer foo lappigh niet , omdat
ec regenachtigh weder de Lichamen begint te ver-

ochtigen. Daer nae komen de Kaftanien , ende
[jmdere harde vruchten, om dat de Lichamen nü
vervloedige vochtigheydt hebben, door hetaen-
omen van den winter . Volgen de Queen , ende
klifpelen hart om te verteren, om dat den buyck:

[iverm ende vol vochtigheyt is ; ende in defen tijdt

ewaert men het winter-ooft, het welck door de
vervloedige wermte ende vochtigheyt ghenoegh
erdout vvert. De Oraengie-appelen beginnen

elijck rijp te werden > ende te bloeyen , om datfe

H h h het
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het heele jaer door dienftigh zijn . 's Winters om
de grove taye vochtigheden te fcficyden , cndc af
te letten , als oock om te openen de gheflote mon-
dekens van de aderen , die den appetijt verwecken.
Des Somers om te verkoelen, de gal te doen lofen,

ende de bedervinge te weder-ftaen. Men bewaert

de Olyven , ende de Kaes om de maegh te verfterc-

ken , ende de Ipijfe neder te fetten • Ende in-dien

men op alles wel acht neemt , men fal bevinden» I

datmen t' allen tijde inkruyden, vruchten, ende

dieren bequame fpijs, en gheneef-middeleti vaa
Nature» kan hebben, tenzy de gaven Gods mif-l

bruyekt werden. Endede gene daer geen Oraengie*
{

appelen en waffen , en behoeven daerom haer Lant

niette befchuldigen ; want fy hebben inde plaets

Afijn. Ende omdat het een Lant foude konnen
bekomen uy t het ander , het gene dat het felve niet

en heeft, daer in is verfien door de Schip-vaert.!

Hoe-wel datelck Lantgenoeghheeft,om den hoivi

ger van d'in-woonders te verfadigé , ende de fieck-j

ten die daer vallen te ghenefen. Soo dat het eerj %

grootedertelheyt is, dat men fyneygen koft, ende !f

fynen eygen dranck verfmaet, ende niet en macfc 0

als dat van verre komt ende veel koft , tot ondienfi tïi

niet alleen van de Lichamelijcke gefontheyt, maei

dickwils oock tot bederfvan het huyf-gefin. D< ï

Romeyrien, doenfe in groote matighey t ,endefO' f

berheyt leefden , brachten de geheele werelc onda !i

haer gebiedt j dan zijn ten leften door haer groot*

weelde ende over-daet felver onder-gebracht , ghe

lijck onder andere feer wel aen-ghemerekt is bij
^

Ribadeneyralib. 2% de las virtudes del Principe Chrij
!fc

<

ftian<i
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ftianora/>% 2. En de Poëet luvenalis berifptfulcxin

fynétijt met defe verffenuytfyn i i.Schimp-dicht:

Sy flrethn haren luft , en foecken aller wegen
V/aer ice dat even-ftaegh haer bayeken zJjn genegen

+

Het fchunt dat fy alleen tót vreten zijn gtmaeckt\

Enhoeyet dierder is , hoe datttt beterfmaeckt .

Sommige hier te Lande houden meer van Cavaiat

uyt Mol'covien , i\s van onfen verffchen Vifch:

meer van Saufyfenvan Bönonien , als van de gene
die hier gemaeckt werdon : ende foo voortal wat
van verre komt , is foér. Het welck in de Romey-
nen nvede berifpt vvert van Pttronins ^Arbiter in Sat.

Eenjongh Taifant gehaelt uyt ver-gelege kuflen t

Dat is een foete beet voor hare grage luften %

Dat is gevvenfehte kofi voor joncker lecktr-tant 9

Om dat hymiet en is te vinden in het lant 4

Daer nochtans ons Landt van alles overvloedigh

erfien is , ende de Nature met een weynigh te vre-

en is , ( Cic. 2. de Tin. ) ende lichteiijck haer bc-

omfls krijgt. Laetons water , lactons meelhcb-
n, (eyde de wijfe ende lobere Ëpuurus, ( by Senea

ito. jEUan**. Stob. 17. La'ért.invit.) ende

y Tullen ons geluck tegen iupiter fteiien. Bnde
jfelijck zijn defe verfTen van den Poëet Euripides,

rhaeltby <Athen. Ub. ende *AgelL <>. N*#.

Hebje water
,

hebje brooi ,

Kjaeght dan niet van honger s noot*

Behalven Waterende Broot , daer méde de Na-
e kan verfadight , ende ons Lichaetn ghevoedt

H h h ^ wer-
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werden, heeft de goede God ons nochveelder-
bande Lijf-tocht vergunt , die ons even-wel niet

aenenftaet, ofhy moet op vetfchey de manieren,

waer doordickwils groote ontfteltenis inVLichaem
komt,toe-gemaeckt werden. Maer anders en fou-

de het niet wel fmaken ; de fmaeck moet voor de

gefonthey t gaen. Dker nochtans den Honger de

befte faufe is voor de Sprjfe ende den Dorft voor
den Dranck, Svcrates by Geer. 2. de Fimb. endq

%Ashen.lib. 4.. Als sAdadc Koninginne 'van Ca-
tien veelderley fpijfè ende alderhande Bancket var

haer Kocks feer kurieufeüjck toe-gemaeckt , dick-

wilsfondt aen Alemnder de Groote; foo feyde ±Ahx,

ander, dat hy by fyn (elven al veel beter Koek
haddc , het rey fen by nacht, waer door hy fyn mid
dagh-mael, ende een fober middagh-mael , vvae

door hy fyn avont-mael foet en fmakelijck maeck
ten, Plutareh. in Apopth. &lib.nonfoJïefuavitervïïï

vifee. Epieun Men hiel te Lacedemonien feer ve<

van een fekere bruyne fop. Om de welcke te pro<

ven liet Dionyfim den Tyran van Sicilieneen Koe
van Lacedemonien komen, hem beladende dat

"

geen koften fparen foude, om die fop wel toe

maken. Maer defelfde geproeft hebbende , fpoog

uyt. Waer over de Koek feyde; Heer Koning
die fop moet eerft gegeten werden , als het lichac

op de maniere van Lacedemonien gheoeffenti

Cicer. s. Tufc. ende Flutarch. m Lacon.Inftit. I

Koningh partus van *Alex4nde* in de vlucht gef| ^
gen zyndè , (Cicer. s.Tufc. ) als hy met troub

water ende dat van de doode Lichamen nóch vt

was, fynen dorft ghelifthadde, feyde, nimmer

ier
(
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meer met beter fmaeck ghedroncken te hebben.

Wan* hy hadt noyt met dorft gedroncken. Noch
Ftolom&us en hadt noyt met honger ghegeten; de
vvelckc , als hy door fyn Koningh-ri jck van Egyp-
ten reyfde, ende van fyn treyn verdwalende, hem
in een boeren hutte grof broot voor gefet vverde

,

feyde nimmermeer gegeten te hebben, dat hem be-
ter fmaeckte. Soo feggen wy vooreen Sprceck-

i
Vvoort

, Honger maeckt meu bommfoet . öer-hal ven
falmende Spijfe niet gebruyeken tot wel-lult, maer
als een remedie voor den honger , ende altijdt meer
letten op de ghefontfte , als op de leckerfte koft,

\
ende ganfeh fchouwen den gene, die van quaet ftoï

[is. Galenus heeft ons dat wel uyt-druckelijcken

igeleert ïp het 2. Boeck van de krachten der Voed-
felen op het 6. Capittel. Een yegelijck , feydt hy ,

moet dat altijt onthouwen, dat al ïft fchoon dat ye-

imant yet verteert , *t gene voor een ander quaet te

verteren is , foo behout de gijl , die daer van door

ietlichaem
verfprcyt wert,even-wel deeygenfehap

an het voedfel. Want het en kan niet gefchieden ,

at de gijl,die van een Pepoen komt,grofende dick

ïude werden, al ift dat hy wel verteert was ende
ie van Linfen , ofte OfTen-vleefch komt, en is

oyt dun ofte waterachtigh ; Ende daer is veel voor
le gefontheyt aen gelegen. Om dieoorfaeckdan,
eydt hy vorders, rade ick, dat men alle Spijfe van
|üaet fap ofte gijl laet varen, aliftdatfevan fom-

g
lige wel verteert vverc. Want terwijl wy minft

oul aer op acht nemen, foo vergadert pnder-tuflehen

hi a langer hant quaet fap in de aderen : het welck de

0 xinftegelcgentheyt tot bederven krijgende, quadc
I H h h 3 koon-
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koortfen omfteeckt.

Maer onder de Spijten', die van dc gernratigheyt

wat af-vvijcken , befchadight de ecne veel lichter

als de ander , meeft uyt oorfake van de gewoonte,
gelijck vvy hier voor in'c eerfte Caputel ghcfeyc

hebben, dat het gene men gewoon is , foo moeye-
lijck niet en valt, als het gene men ongewentis^
fchoon genomen het beter was . Soo dat men voor
eenen al-gemeenen regel houden moet, dat in het

verkielen van de Spijfe geen eenan voet voor alle-

man geraemt en kan werden . Ende al-hoe- wel de

Spijfe , voor foo veel het Spijfe is , niet feer en be*

hoort uyt te fteken; dewijl nochtans de geheel ghe*
j

matighde Spijten feer vveynigh zyn , ende de Lic-

hamen verfcheyden , fookonnenoock dehoe-da-j

nighedenende conditiën van de Spijfen , nae tuerj m

verfcheyden nature, mede verfcheyden zijn* Wantj
de Spijfe, die in een fwacke maegh ende lever qua-

j

lijck verteert, kan in een goede ende ftereke ieerj jo

wel verteert werden. Ende een vafte ende ftereke
j

iic

wermte in de maegh ende lever , ende een kracht! ii

als van een vier door arbeyden infonderheyt beko«l oo

men,verteert alles,ende geen harde ofte fware fpi jfej «

en deert haer ; ja flappe fpijfe foude by haer bederf k
ven , ofte al te ras verteert zyn. Soo fcyde Arijlo*

ocrii

teUs dat die een heete maegh hadden beter ende ge* \u

fonder vyas Offen-vleefch te eten , als eenige deli-

cate fpijs. Maer indien den harden koft een andeij

die hem niet ghewent en is, ofte nietenarbeydf;! h
pochte fterek cn is , een drie dagen wilde eten , die! ^

foude , detïfelvcn niet konnende verdouwen, feq

liQhtelijckfieck werden.
j

Mer
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Men dient hem even-wel niet te gewennen, om
flappefpijfe, dcwijlfe wel te verteren is, alujdc te

eten : want alfoo de felve geen vaft voedlel by en
brengt, foo en kanfe tot geen langh leven ftrecken,

gelijck Hippocrates feer wel feydt ó.Epi&s. Ende
om defe ooriaeck meent Cardanus , dat JBrafavolns

vermaert Medicijn van den Hertogh van Ferrara

tot den eerften ouderdom nieten konde geraken ;

[dewijl hy meert: altijt dePtifane, ofte gepelde gerft

gebruyekte, de welcke weynigh ende koutvosdfel
geeft , en in een koude maegh lrchtelijck fuer weri\

Hierftaet vorder aen te mereken , Of het betec

s op eenen tijt eenderhande Spijfe te gebmyeken

,

>fte verfcheyden. Velemeenen dat de fimpelftc

Itoft, de befte is, ende datter naeulijcx yet anders

nis, dat meer fieckten veroorfaeckt, als veel ver-

iheyde fpi jfe op een maeltijt gegeten. (Senec. Ep. 2*

osA Alfoo de nature van verfcheyde Spijfe

ock verfcheyden is, van de welcke eenige ras , ee-

ige langhfaem verteen vvert
, ( Arift. jq Pnkl.ts*

bi multa Septalim) ende dewijl de eene verteert,

>o bederft de ander: foo dat de verfcheydenheyc
anfpijfe veel quaets ende ongefontheyts , welcke
e raeawigheyt , ende bedorven teringe, ende ver-

Ktinge van humeuren gemeenlijck volgt, den lic-

tme m-brenght. Gal. / acut. 18 • Waeromfeeir
/el gefeyt is , van den Poëet tioratias z. Sau

I

f\oom leert hier uytter daet en uyt de reden vvtten^ :j

tVat voordeel datter is in fchaers en matigt? eten ;

Een menfeh die [ober leeft die is geduertghfris A

£«l door het ganfche lijfgefont geljjcknnvis,

H h h 4 Maep
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Matr veelderhandekoft in eenen hnyth te mengen g

En kan niet anders doen als leedt en binder brengen ;

E y denckt hoe wel hetgingh doen ghy eens mymgh aet,
|

En fonder groot beflagh aen uwe tafel[aet .

JAaer nu ghy vifch en vleefch u voor befiaet te feiten 9 Ê\

En eet als[onder mmt 9 en buyten aüe vvetHn
,

Ennut op eenen tijt gefoden en gebraet ,

Soo doet het aen het lijf en aen definnen qwtet. 1

Wat (oet was keert in gal
y en bijfier taeyefluymen

Ontfteüen u de matgh, onwtlligh om te ruymen

:

Ey kijckhoe bleyck hyfiet y hoe vol van ongeval»

Die raet-flaet over dis wat kofi hy etenfal

.

Die gifter heeft gebraft , die ts door al de leden

Swaer, lcgh
t en onbequaem oockop den dagh van hedenl

En als fret lichaemqueelt en nae der aerden helt
9

De geeft> ons befte deel , is even.foo geftelu

Daer-en-boven , feggenfe, dewijl de verfchey^j

denheyt een aen-genaemheyt by haer beeft , ende

,

gelijck men gemeeniijck feyc , nieuwe koft maeckc
nieuwen appetijt* lbo noodight de felve den mont ;

om de maegh op te vollen , ende doet meer etenalg,. c

den Lichame dienftigh ende ghefontis. Hierom
j

rade Socrates feer wfcl , ghehjck Plutarchus Ichrijfiy, J

( in fyn regulen der Gefontheyt, cnac ïyn Boeck d

van "de Curieusheyt
,

) dat men hem wachten foude al

van Spijle r de weicke tot eten verweckt den genenf
| w

die geen honger en hebben , en van Dranck, die totjjte

drincken verweckt den genen, die nieten dorfterï*. L
Nu aen d'ander zijde houden het eenige daerf

y
c

voor, dat de verandcringe van Spijfe niet heel teL

verwerpen en is. Want alfoo fimpele ende een-der-i

L

han-

WiM
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hande koft haeft verfadight , ende lichtelijck doet

walgen , ende daer-en-tegen de verandenngh aen-

genaemis, ende 't gene men met fmaeckeet, van

de maegh beter omheift ende verteert wert : foo en

fchijnt de verfcheydtnheyt van tpijfe, foo ondicn-

ftigh niet. Hier-beneffens foo iflerin't Lichaern

groote verfcheydenheyt van leden , de welcke elck

met befonder voediel volgens haer eygen nature

moeten ghevoedet werden , vvaer toe de verfchey-

denfpijfe ichijnt nut ende van noode te wefen.

By Plutarch. Sympos, r. ende uy t hem by Ma-
croh. 7. weiden dcie redenen onder de Tafel-

quefticn over beyde zijden gedilpureert , doch niet

gedecidcert. Onsdunckt datlebeydeplaets konnen
hebben , alffe wel verftaen werden. Want foo veel

belangt 'c gene gefcy t wert, dat de vericheydenhey

t

van Spijfefchadeiijckis, ende veel (leekten veroor-

faeckt , fulex is te verftacn van foodanige verfchcy-

j

denhcyt ,als men levens ende onder rnalkanderen

.eet (pij fe van verfcheyden aert, ende gheftaltenis,

I

als men onder een lapt dick en dun, heet ende kout,

dat iwaer ende licht om te verteren is : gelijckoftc

jyemant vleefch , vjfch , melck , ende foo voort on-
[der mal'kanderé at. Want uyt foodanige verfchey*.

denheyt komt het, dat de eene al heel verteert is

,

als d'ander noch raeu blijft,
(
Hipp. de Flat.) toet

iwelck niet anders als cenquaet inengel-moes ende
(een verdervinge kan veroorfaken.Ende moetdaer-

ilom foodanige verfcheydenheyt van Spijfeby een
lityegelijck , die fyn gefontheyt liefheeft, ghefchout
jiwwerden. Maer indien de Spijfe van aert ende ghe-

i Iinatighey t malkander gelijck is, foo dat tot het ver-

itl H h h y term
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teren van de felfde by-na een vvermte ende tijc van
noodenis: dan en fchacc het niet op een maelvcr»
fcheyde fpijfe te gebruyeken. Ende dcfe verfchey^

denheyt is de Nature aengenatner: infonderheyt

indien de toe-bereydingh mede foo bequaern is,

Maermen moet letten datter niet te veel gegeten

en wert i want de fpijfe alfdan qualijck bekomende,
moet fulex niet den aert van de fpijfe,maer de tonge
c?er menfchetvHe haer door de leckerbeyt laet ver-

Jeyden
, geweten werden

.

4fvu Cvu*

WW

Van de mate der Spijfe 3 ende hoe
veel men eten moet •

Het X II. Capicteh

AL is de fpiffegoet » en even hier gevvaffen f

Noch meeteen biHicmenfch hem geenfins ovet-hyaJfen%

Want [oo men al te veelfyn guüeluflen biet ,

&e maegh werf over* lafi > en doet haer plichten niet.

Jte kofidielight gepacht* menkmfe niet verdmv ven a

ïïhes iffet alderbe/lfyn luft te vvedtr-houvven ,

Demaetis over al en in de [pijfe goet t

J>hs leen op vafien gront hoe veel men eten moeë.

Wilt ghy geen hinder doen oen lever 9 maegh 9 en lo ngei* , I

Endrinekf nht [onder dorfi9 eneet niet buften honger *

Em
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'En nut oock niet te veel, dat is voor ugefmt ;

*Tis qttaet den vollen eyfch te geven aertden ment ,

Doch als ghj sj}t befwaert door al tegroote lafien ,

Gaet betert ugebreek* en fielt té om te vafien:

Is u het lyfontfet , of anders als het plaghy

Maeckt dat het wederom terechte komen tnagh »

Wilt oock geen vreemt bejlagh en grage faufen maken ,

Door honger falu moes en raeuvve boonm [maken ;

Onthout dan dat de kunfienonjenraet belaft %

Eet niet dan als het dient en als de mage boft *

9np En is niet genoegh dat ghelet wert op de hoe-
A danigheyc van de Spijie , ende dat men de ge-

fontftc verkieft; maermen moet oock lorge dra-

gen , dat men van de befte fpijle niette veel en eec.

Want al te veel op malkander geftout zynde , lbo
>eletdeeene de andere datfe niet wel verteert en
kan werden, het welck verfcheyde fiecktcn ver-r

oorfaeckr. Men moet dan niet meer eten, dan de
Narure verdragen kan, endc waer van men voelt

jefterekt, ende niet befwaert te zijn. Het welck
nen, gelijck Hippocrates (chrijft in fyn boeck van
i'oude Medicijne, niet door 'tgewichte, oft'tge*

alaf-meten en kan, maer alleen nadatmenfich
>evoelc. Ende nae dat de Spijfe verteert is, enifl:

juet quaet te raden , oft de maet in eten ende drinc-

|:en wel gehouden is. Want indien fes ofte leven

ren na den eten bevonden wert , dat de maegh le-

ighis, ende men honger krijght, ende datter noch

j

fpen, reuck, noch befwaerte by en is : indien de
aep niet ongeruft en is, indien men niet veel wac-
et en wert, indien het hooft 'smorgens niet fwaera

ofte
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ofte den'Men fche niet flaperigh en is , maer gaeu
ende wacker tot fyn dingen, ende dattcroock geen
vreemden fmaeck inde mom en komt; foo ïfteen

teycken dat de Spijfe op fyn behoorlijcke mate ge-

geten is.

Maer waer van men de mact van de Spijfe nemen
fal

f terwijl men noch eet , dat en is foo licht niet !

te bepalen. Sommige meenen dat men foo lange
j

behoort te eten , als men honger heeft. Andere !

zijn van gevoelé, om dat Hippocrates feyt 6. Epid^.

datdeoeffeninghder Gefontheyt beftaet in niette i

veel te eten » ende niet traegh tot den arbey t te We-
fen, datmenmet eenigfr over-blijffel van honger
van tafel moet gafcn

,
gelijck Avicenm leert primu

dett. i. c. 7. Dan dit en is foo in 't gemeen niet te

beramen : maer om de mate der fpijfe te ftellen foo

dienter op drie dingen gelet te werden, eer ft op den
aertendede nature van 't voedfel , ten tweeden op
de geftafteniffe des Lichaems, ende de maniere des

levens erwdeoeffeninge, ten derden op de tijdtdes i

jaers ende gedaente des Hemels.
Ende voor eerft, foo i(Ter groot onderfchey t tuf-i

j

fchen de Spijfe. Harde fpijfe te veel gegeten doeD
£

meerquaets alsfachte, ende die licht te verteren is<* t

Ten anderen doet het oock minder quaet, als de- J

fpijfe alleen te veel is, ah of fy oock daer byeea' «

quadegematigheyt hadde. Want indien de fpijfe
Jj

eenigequade gematigheyt heeft , ende te veel in-*
v<

geflockt wert , foo en kan't niet wefen t oft fy moet
fc

den Lichame befchadigen. Dan hier dient niet B

weynigh gelet op den fmaeck, ende aengenaem-

heyt. Want alfoo de Maegh delieffelijckcend*] *

aen-
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aangename Spijfc met begeerte ontfanght, ende
verdouwt : (ba wert daer van grooter menighte

I

lichter verteert , als veel minder hoop van de gene,

die niet fmakeüjck ende aengenaem en is.

Daer nae moet oock gelet werden op de Nature
van'tLïchaem , de maniere van leven , ended'oef-

feninge. Een koude maegh heeft ghemeenlijck
meer honger alffe kan verteren : daerom fullen de
gene die een koude maegh hebben , wat minder
eten, als fy wel fouden na haren honger, ende ftaen

|
van tafel op eer fy volkomen verfadigt zijn* Maer
die werm van maegh zijn,alfoofe gemeenhjck wey-
niger honger hebben , alffe verteren konnen , die

mogen wel foo langh aen tafel blijven, tot datfe wei
verïadight zyn. Want indien fulcx niet tn gefchie-

de , ende de wermre meer verteerde , als de fpijfc

her-ftelde, foo foude het lichaem verminderen en-

deaf-nemen. Maer degene, diccengematighde
maegh hebben , alfoofe geen grooter appetijt en
hebben, dan fy konnen verteren» die mogen na
den appetijt de mate van haer eunftellen, ende
geen fpijfe nutten voor dat deo honger en komt

;

ende die komende eten , tot dat hy over is. Want
hy en vereyfcht niet meer , dan hy verteren kan,

Maer het is altijt beter, dat de wermtc des maeghs
wat boven de mate der Spijfeis , als datter rauwe
humeuren vergadert werden door de Spijfe die bo-
ven de felve wermtc was. Soo dat het een gefonde

o( les is, noy t fadt te eten, ende op te houden, eer dat-

nii men voelt dat de maegh befwaert is.

sm Ten letten moeter op geen een maet ghegeten

nd werden van de gene die ledighgaen, ende die veel

ad
' ar-
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arbeyts doen. Want die iedigh gaen, vertefctl

minder : die wereken, meerden. Soo dat die ftude* (

ren, ende al degene die ftilop en neder gaen, Ton-
der het Lichaem veel te oefFenen , minder moeten

j

eten , alfTe wel honger hebben : maer die ftereken

arbey t doen , mogen foo veel eten , als haren hon-
j

ger ver-eyfeht.

De tijdt van 't jaer komt hier oock in achtingh t
\

foo dat men na de leere van Hippocrates m het derde
;

boeck van de Diete ; des winters meer moet eten ,

ende minder drincken, ende regelrechts anders

des fomers. Ali'oo gelijck hy leert in de 6. Kort-
bondige-fpreuck van fyn eerfte boeck , het in-ge-

j

want des winters ende inde lenten de meefte werrn*

te heeft, ende de (laep langftis, waeromde Spijfe

dan beter verteert vvert*

Daerom faldegene, die fyn Ghefontheydt lief
|

heeft, wel neerfteüjck keten, hoe veel Spijfe hy
verdragen kan, op dac hy door te grooten hoop

j

fyn naruerlijcke wermte nieten overftelpe, ende
tioor braden en fuypen fieckte op fyn hals hale.

Ende of het gebeurde dat yemant of door quaet

wenfel,ofte door fmakelijckhey t van de Spijfe herri

hier wat in te buyten gegaen hadde : dat fal hy daer

rsa verbeteren met vaftcn
,
foberhey t , flaep, ftilte ,

braken. Daerom is goct voor de gene die fomtijes

wat te veel eten, datfe eens inde weeck haer avont-
jj

mael over ftier laten loopen, ofte ten minften fober 1

eten. Want op die manier werden de raeuwigheden jl

verteert, ende de oorfaken van fieckten wech-ghe- W
nomen. Gelijck oock dienftelijck is , als yemant
.eenige raeuwighey t buyten gewoonte voelt, dat hy P

dan I
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dan wederom wat goede fpijfe neemt. Want de

Nature wert door de nieuwe , ende goede fpijfe

verweckt tot de teringe , om 't gene fy nia en kon-
de verwinnen, wederom aen tegrijpen , eRdege-

luckelijckuytte voeren.

tfvu C^» C^jk

Hoe dickvvils daeghs men eten

moet 3 ende op wat ure •

Het XIIL Capittcl.

ghy nu vorder gaen> en tot den handelkomen
* * Hoe dickmael op een daghde fpijfe dient genomtn.

Weet dat oock dit beleyt nae reden moet gefchien >

*En '/ is hier alder-beft de lieden aen tepen %

Wie rappe gaften zijn , ofmet den lijve vvercken9

l~aet die oock vier-mael daeghs hoerjonge ledenfierckm\

Een ambacbs~man verteert den koftin fyn bedrijf

\

En van geflage fpijs foe vvafi een jeughdigh lijf;

Maer een die niet en woelt en heeft nu rijpe jaren,

DU mocht foo ruymen koft nae defen beter fparent

tiy eetefomtijts laet , en dan eens weder vroegh
,

Maer tme^mdehp den dagh dat is voor hem genoegh ê

.Aer dient oock gelet op den tijt, wanneer men
'dient te eten . Hier wert eerft gevraeght , Of

|;tgefonder is maer eens dcsda,eglis> ofte dickwil-

der
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der te eten; waer in oock eenige verfcheydenheyt
vair. Want men kan dickwils ende veel » ofte dick-

wils ende weynigh, ofte veel en felden eten. Dick-
wils cnde veel te eten , gelijck eertijts de fchermer*
en vvorftelaers deden, en is noch voor het lichaem*

noch voor den geeft geforu. Wat de ander manie-
ren belanght, het is beter dickwilder, als eens tel

esen. Want alfoo falder niet fevens te veelfpijfe in-ll

geflockt ende de maegh over-laden werden, nochj
het lichaem enlfal niet uyt-teren. Het is een mif-I

fiagh datfommigemeenen,dat men in Oudetijderj

maer eens daeghs plagh te eten : het welck gefpro-1

ten is (Muret. f.Var 12.) uytden Briefvan Platom

in de welcke hy fchrijft, hem feer mishaeght te hebjl

feen, dat men in Sicilien twee-mael daeghs fat wer»
Maer het is een ander Hingen te eten . een ander fair

ofte vol te eten.Siet Dempfter. over Rcfin. s. Antiq ?m
Hierom feyt Ceifus (eer wel, dat het beter is cwecld

mael , als eens daeghs te eten : ende beyde genoegblv

alshet maer verteert wert. Maer of men nu ooclai

meer als twee-mael eten mach, ende wanneer, dacfn

van kan dit in't gemeen gbefeyt werden : datter foftj

veietijts moet gaen tuflehen het een mael ende h&
ander, dat de voor-gaende koft heel verteert kafti,

zijn, ende dat den honger, de befte faufe, wedcroiwi

gekomen is. Want foo lange men geen honger (fci

krijgt, dat is. een teyeken , dac de Spijfe noch
de maegh , oft in de aderen is. Even- wel en mofcij

men niet, foo haeft als men honger begint te volj
len, aen het eten vallen : noch oock den honglo^

lange lijden. Want dat is beyde fchadelijck. 'fc
eten foo drae men honger begint tg knjghen » v*m\\

óm
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porfaeckt veel rauwigheyt. Want de krop van de

Maegh zijnde feer gevoeligh, wert haeft beweegt

;

ende al wacker gemaeckt alffer maerwat voedfei/

hetwelck hen noch niet verdeelt en heeft , overigh

is. Langh oock honger te lijden, vervult de maegh
mer quade humeuren, diefe uy t het lichacm treckt

.

Soo men nu vraeght hoe dickvvils dat men eten

moet, 'tgelontfteis, voor een Menfche van mid-
del-bare jaren , ende die wel gematight is, tvvee-

mael daeghs te eten. Want dacr door kan al het

ongemack, het vvefck door te langh vaften , ende
te dick wils eten veroorfaeckt , voor-gekomen wer-
den. 'Ten is oock niet fchadelijck twee- mael
daeghs zyn bekomfte te hebben : als men foo veel

niet en eet, dat het de maegh befvvaert. Indereft5

moet men de jaren,degematigheyt, de maniere van
leven, ende de gewoonte wat toe-geven. De Kin-
deren moeten dickwils eten , want fy niet veelfe-

i/ens verteren : ende hebben veel van doen, njet

I dleen om gevoedt te werden, maeromte groeyen
ilïndetewaffchen. Stock-oude Luyden , die nvïde

(llappe krachten hebben , ende veel koft niet ver-

ellragenen konnen, moeten dickwils ende weynigh
ülevens eten . Maer middelbare oude luyden kon-
etlten beft tegen het vaften. Die van middelbare
ïetluendewijlfe tuflehen beyden geftelt zyn , als fy

)di|vee.maels alle daegh eten , foo konnenfe haren

iinlonger verfadigen, ende hare krachten genoegh
teïlsrftercken

.

hol Daerenisnu oock geen minder onderfchcyt van

k. Iegen de Complexie . De gematighde , daer wy
njMerinfonderheyt vanfpreken, hebben haerindc
ft 1 i i riud-
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middel-maet. De gene die werm van nature zijn»

en konnen niet wel hongerlijden: maer gaen door
teveel vaften lichtclijck van haer felven. Ende
moeten der-halven dickwils eten

, infonderheyt de

gene , die de gal veel op-breeckt Maer die kout
van complexiezijn , konnen langer hongerlijden.

'Tenfchaetoock de vochtige niet, datfe watlangh
vaften. Want den honger verdrooght. Die dun
cnde fchrael zijn , en een open huyt hebben, in de ;

vvclcke het voedfel veel vervlieght, moeten dick-1

wils eten ; ende die vet zijn , ende dicht van huyt ,1

foo dickwils niet. Hier beneffens moet oock ge-I

let werden op de oeffeninge , arbeyt, ende rnariiereL

van leven . De gene die haer weynigh , ofte tame-f
fl

lijck oeffenenhebbé genoegh aen twee-maeldaeg«L

te eten: maer die meer ende grooter arbeyt doen £
mogen 's morgens wel oribijten , ende na den midi

]

dagh fchovcn : want als fy fulex niet en doen , (bi x
en zijn de krachten niet ffcerek ghenoegh om de*

|ej

arbeyt te weder-ftaen .
i le

Hier moet mede grootelijcx acht genomen wer
lfl

den op de Gewoonte . Want ghelijck Hippocrah
5|)j

fey t in het tweede boeck van de maniere van (pij
ow

fen in felle fieckten op den twee-en-twimighftc, ^
text, Soovoor de gene , die eens, als die twe^

Hiael gewent zyn te eten is het fchadelijck ende oi)
j,

gefontfchierlijck te veranderen: ende die nietg^ ^
wentzynde middagh-mael te houden , even-w

St
J

's middaegseten, werden daer door flap , loom ^
endebefwaert. Ende indien fy daer op desavon ^
wederom eten , foo rifpen fy fuer i ofte krijgen d(

loop. Want demaegh wert buyten ghewoon ,^
ovc
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over-Iaft, gewent zijnde twee-mael op te droogen

,

niet twee-mael te fvvellen , ende twee-mael fpijfe

te verteren Daer-benefFens, gelijck hy daer me-
de verhaelt, in de 24*fpreuck , die twee-mael des

daeghs gewoon zy n te eten, indien fy haer middag-

mael met en nemen, werden flaeu , ende krijgen

pijne voor '[hert. Het fchijnt dat haer ingewanc

|

,r, gt, maken heet water, ende verbrande kamer-
ck : fommige hebben eené bitteren mont, holle

;cn , ende de flagh van 't hooft klopt haer , ende

>uy tenfte declen van 't lichaem zyn kout. Veie

gelijck hy in de volgende fpreuck leert, die

rrmiddagh-mael gehouden hebben ,en konnen
avonts niet eten; de welckeals fy 'savontseten,

den feer befwaert, ende verteren de fpijfe qua-
cer , als of fy s'middaghs gegeten hadden.
Dewijl nu voor een gematight menfche, ende
middelbaren ouderdom

,
bequaemft is , ten zy

noot hem dwongh te vvereken ,tvvee-maeides
ghsteeten : laetons gaen fien op wat ure van
i dagh hy eten moet . Alfoo eenen natuerlijc-

i dagh ( ghelijck de Autheuren dagh ende nacht
;men) beftaetuyt 24. uren: fooen fchijnt niet

jevoeghlijck den felven in twee gelijcke declen

e meten, ende datter 12. uren quamen tuflehen

1 noene endehet avont-mael. Maer dewijlder

:k acht moet genomen werden op andere din-

i,tot de maniere des levens behoorende : foo

ïft het gemeen gebruyek vaftgeftelt, datdetijdt

1 het middagh-mael tot het a vont eten korter is,

van het avont-maeltot de middagh. Want alfoo

Slaep den menfche gegeven is, om fyn krachten

I i i z te
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te verhalen, ende de geeften , die door den dagelijc-

j

fen arbeyt vervlogen zyn, leher-fchcppen : ende
dat op die tijdt de finnen ruftende alleen de levende

cnde naruerlijckc kracht haer werek doet, ende om
de verteringe te voi-brengen, ende alle raeuwe her-

meuren te verdouwen veel vermach foo moet den
SJaep wat toe-gegeven werden . Maer alfoomen
terftont naden eten

, gelijck hier na breeder gefey

t

fal werden , niet en moet flapen , ende dat vvy niet

terftont uy t het bedt na de tafel en moeten loopen;

foo is nootfakelijck de tijt tuflehen hetavont-mael
ende middag-mael des anderen daeghs langer, als

tuffchen het middagh-mael ende avont-maeMeajj
felfden dagh.

'%$g \fo

3)1

«I

ï!

en

VVelck beter is des middaghs , ofte «

des avonts meer te eten 5 ende wat
voor ofte nae gegeten dient •

Het XIV. Capittcl.

HEt is een oude vraegh en over langh gedreven ,

Daer menigh edel geeft heeft defügh op gefchreven
x

Te weten ofde noen % dan of een avont-ftont

Is beter om den eyfch te geven den den mont

:

Voor my ick vindeftof, en dat ter vveder-zijden,

Om met een rHymen toom of defe baen te rijden

;

Mae

ifll

jH

cke

u

ft

«ere
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Maer als ick op hetftuck myn oordeel vellen moet ,

lek hou den nacht bequaemft om wel te &jn gevoet
\

Dan (laen de géeftenftil , dan ruften al de leden ,

Dan mach de binne- kracht ftch aende maegh hefteden,

En dat vrylangh genoegh\ want (fooeenyder weet)

Het is een lange wijl eer dat men weder eet

.

Doch wilder eenigh menfeh hier in geleerder wefen ,

Die moet een meerder werek en grooter boecken lefen %

lek hebbe maer alleen den eerften grent geleyt
,

Ghy ftet wat onfe urient of defen handelfeyt

.

K En heeft veel ende langh ghedifputeert vvelck
_ /X van beyden beter is, 's middaghs ofte 's avonts
neer te eten. Sommige willen met vele redenen
>ewijfen, dat het middagh-mael ruymer behoort

3 wefé ; dan allbo de felve van verfcheyde Docto-
tw voikomentlijck

,
ghelijck vvy mcenen , weder-

?yt zyn , foo fullen wy de felve alhier over-flaen.

indere dan feggen, dat men des avonts meer mach
en, als des middaghs^om dele redenen : dat na het

>ont-mael dc ruft ende flaepvolght, datalfoode
atuerli jeke wermte ende. geeftcn door de kou van

ayten nae binnen ghedreven werden, ende dat het

/r-werek van de Sinnen ftil-ftaende, de natuer-

cke werekinge de meefte kracht heeft , ende daet>

nde verteringe gheluckelijck uyt-voert. Dat
er- beneffens de tijt tuffchen het a vont ende mid-
gh-mael vcellangeris , als die tuffchen het mid«*

gh ende avondt-mael komt. Waerom oock
ppocrates van dat men in de Winter ende Lenten

ïer eten mach, defe reden geeft /« *Afhor* is.

" den flaep dan oj> fyn alderlangft is • Soo dat de

l x i $ werra^



U4 DEN SCHAT DER
wermte naden eten niet alleen ftercker , maer oock
langer tijt werckende, genoeghis, oock om vele

fpijfe te verteren. Nu meer, 'smiddaeghs, als

's avonts te eten , fchijnt niet weynigh ongelegent

heyt mede te brengen. Want indien der op betj

middagh-mael maer wat meer fpijfe gébruyekt en

wen , als in die korte tijdt tuflehen middagh ende

avortt-mael niet wel verteert kan werden, endedat-

men dan daer 's avonts wederom van nieus op eet

foo moetnootfakelijck volgen,datter veel raeuwig*

heden vergaderen, ende dat daer door de Gefont
heyt te kort gedaen wert. Die oock maer even fo<

veel 9
s middaghsen at , als tofs avonts wel verteer

konde werden , foo datter tegen het avont-mae
ganfeh geen raeuwigheyt over en was , ende dat h
daer nae's avonts noch minder at f die en foude i

geen minder ongelegentheyt vallen • Want alfle

minder des middaghs, als des avonts gegeten wen
ende 't gene, welck de fpijfe moet verteren, ongfi

Jijck krachtiger is, endeden tijt langer: foo en kc

het anders niet zyn, als dat die weynige fpijfe i

korten tijt vettere , en in de geftaltenis van het \n

haem verandere. Welcke tijt verftreké zyndealfl!)

noch niet weynigh tijts overigh en is tot het mk
dagh-maei , foo lal denatuerhjcke wermte, dip n| fai

flil en is , wereké op de vochtigheden van het gai

fche Lichaem , ende het voedfel der leden vertefc yem

het lichaem verdroogen ende mager doen werder fc[

Alfoodefe redenen niet flecht fchijnen te zijl doen

foo fouden wy het oock houden met de gene , 4 lerc j

Jeeren dat men des avonts meer moet eten , als di 1^

middaghs . En by de Ouden is dit foo vaft geho; «j ^

d
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den geweëft , datfe het fel vc niet alleen in geen twij-

fel gerrocken hebben , m aer dat oóck by haer defe

maniere van leven neerftelijck onder-houden is »

haer befte tnae! altijt desavonts doende. Op dat

cvi*n-wel niet fchijnen foude, dat v vy hier te licht

mede deur gingé , ende fonder eenigh onderlcheyt,

dat hier vereylcbt vvert, yet ftelden, foo feggei*

vvy al voren; Dat als vvy het avont-mael vvac
ruymer nemen, als het middagrwnael, dat vvy
dat vet ftaen van een ghefondt ende welgematighc
menfche , ende die fyn eygen meefter is , ende niet

en vraeght, vvatter gedaen vvert, maerwattcr ge-?

daen moet werden , ende die het befte wil kiefen.

Daer-beneffcns en is het ruymer avont-mael alfoo

niette verftaen, alsof mende maeghalsdanmet
fpijsende dranck mocht over-laften: maer dit is

onfe mceningh, indien de Spijfe, daer de menfche
eenen dagh aen genoegh heeft , in tween ghedeelt

werde, dat men het groot fte deel 's avonts ende het

leynfte *s middaghs nemen foude. Vorders ftaec

dat hier oock aen te mercké,dat vvy in defe queftis

yan de menighte der Spijfe fpreken . Anders ftaea

vy toe , datter fommigc koft is, de vvelcke, foo
inen op fynen aert ende nature let , miflehien beter

fcmiddaghsals'savonts gegeten wert. Wantgelijck
ardanus hier van fchrijft /. de tuend. fan* indien

emant uytvreefe van vergif vvijnruyt wil eten,

at fal hy met minder fchade, en beter 's middaghs
oen,als 'savonts. Soo oock indien yemant ajuyn,

ereke wijn , ofte andere koft , daer fcherpe ende
:inckende dampen van op-ftijgen na de herflfenen,

il befigen , dat fal mede bcquamer's middaghs
I i i 4 ge-
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gefchieden*

Want alfoo by daegh de mont open ftaet , ende
de wermte van den dagh uyt-treckt, foo fal het

middagh-mael minder fchade doen , als het avont-
mael; omdat'savontsnadéetende vuyle,fcherpe,

|

verbrande ,quade , ende fenijnighe dampen van de
Lever in-getrocken,ende in't hooft op-ftijgende.,

en wederom door de rouwe flagh- ader inde Lon-
gen gefonden zynde , een fchade , die niet te ver-

beteren en is, in defe vier by (oudere deelen des

Lichaems veroorfaken . Oock foo en ontkennen
j

wy niet , dat dc gene, die degefontfte niet en zyn,
ende een fwack hooft hebben, ende veel met fine- 1

kingen, fuyffelingh , ende ander quellingen inde; £

heiiTenen gequeltzyn, minderdes avonts moeteti i n

eten, als de gene , die foo fwack van herlTenen niet te

en zyh . En hier moet mede op de Gewoonte gelet di

werden , alfoo *i gene dat men langh gedaen heeft , f
fa

de nature al gewent is,ende foo vele niet en fchaet ; %

ten fy men de Gewoonteallencxkens verbeteré wil. i m

Soo vvy op onfe manier ende gewoonte letten , j $
men fiet datter 's middaghslanggenoegh over tafet

j
we

gefeten , ende veel gegeten vvert . Want alfoofe
j
ni

tegen de middagh aen tafel komen, na dat de Spijfe
|
be

wel verteert , ende den buyck heel ledigh is , fooj m
hebbenfe grooten honger , ende fonder op het?

avont-mael te dencken verfadigen fy den (elveni

volkomentlijck met veel te eten. Welcke fpijfe al-l

foofeom de kortheyttfan de tijt niet vvel verteren

en kan, foo en voelenfe 'savonts niet veel hongers

:

ende daerom indienfe niet fieck willen werden , foo

ctenfe nootfakelijckdes avondts wat vveyniget:|



GESONTHEYT. 137

ófte indienfe dat nieten doen, foo hebbenfe een

ongeruften nacht, en werden 's morgens raeuwig-

heytgewaer. Derhalven dewijl het quaec is twcc-

maelopeenendagh heel verfadightte werden, foo

ft nootfakelijck, na de huyden-daeghfche maniere

van leven, dat op een volmiddagh-maeleen fober-

eravont-maelvolge, ende dat vanher fclfde wat
vermindert vverde.

Ten leften vverter oock over d' Ordre van de Sptjfie

onder de Do&orcn verfcheyden gedifputeert , de—
,vijl foramighe een preeijfe ordre onder-houden

willen hebben , ende andere-meenen datter niet

aen gelegen is , vvelck voor ofte naer gegeten werr,

Om hier van mede in't korte wat te feggen , datter

wat aen gelegen is defe ofte die fpijfeeerft ofte left

te eten, toont de dagelijckfche ervarentheyt felve,

ie ons doet fien dat men v valght , v veeck ofte hart

inden buyck vvert door het voor ofte naer eten
an eenigefpijfe : dat mennaeloock, ende ajuyrc

minder ofte meerder ruyekt , nae het eerft ofte left

gegeten vvert. Soo datter eerft dient gegeten te

werden, 't gene den buyck facht maeckt, ende dat

/an't befte voedfel niet en is, licht verteert, ende
laeft uyt de maegh fchiet : vvacr op dan volghcn
oet't gene den buyck kan hart maken ,xfoo licht

iet te verteren en is
,
langhfamer na beneden gaet

,

ndevan beter gijl is. Want foo defe ordre niet

nder- houden en vvert, ende die eenige gladdig-

eyt maken op'tleft gegeten werden , foo vvert de
rop van de maegh los ghemaeckf , ende daer door
algingh ende braken veroorfaeckt . Indien oock
• fpijfc die licht te verteren is , ende haeft nae be~

I i i 5 ne-.
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nedenfchiet, tegen ghehouden , ende ghelijckals

befloten wert ; (oo falfe te lange in de maegh blij-

ven , ende van de wermte , die noyt ftil en ftaet,

verdorven werden , ende met eenen oock alle d* an-
der fpij fe bederven . Het vvelck veel lichter oock
fal doen foodanige fpijie , diede verdervinge an-
ders onder-worpen is, ende foo heelgoetfap ofte

gijl niet en heeft . Maer foofe in *t eerft van de

maeltijdt gegeten wert, al verdcrftfeal : foo falfe

lichtehjck een uyt-komft vinden , ende andere

fpijfe niet bederven. Ende al en kan niet ontkent
werden dat de Koft in*t verteren fich onder mal-
kander vermengt ; foo moet men even-wel geloot

ven dat deordre van het befigen niet heel omghe-
roert en wert , Maer als 't gene dat gladder, luch-

ter, ofte de bedervinghe meer onder-worpen is

voor gegeten wert, als dat verteert is , ofte dat de

nature eenige befvvaerte voelt , ofte eenigh onge-

mack van de bedervinge gewaer wert, dan fchicktfe

haer tot uyt-fmijten,ende kanhaer foolichtelijcker

quijt maken dat eerft ghegeten is . De redenen die

Mercenarius hiertegen in-brengt,werden wijdt-loo-

Van
k
me

na:
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Van den Dranck : fyn mate en tijt.

Het XV. Capittcl.

VAn eten al genoegh : laet ons te drincken brengen %

Wilt nat met drooge fpijs (maer na den tegel) mengen]

De maegh bemint de maet , het is een edelvat
9

Het mortel datje maeckt en dient niet al te nat

liet mortel datje maeckt dat moet de mueren bouwen
Die 't Ikhaem en de ziel te[amen moeten bouwen,

Die vrienden zijn gevoeght door foo eenfvvackenbanii 1

Ghy doet dan even hier u faken mee verftant .

Wanneer men fpijfe nut dan tffet beft te drincken ,

Soo kan het droogh en nat tefamen neder-ftneken ;

Maer als ghy zijt vermoeyt, ofuytter-maten heet ,

Soo dtinekt geen kiÜigh vocht terwijl het lichaemfvveet

»

Hn ah ghy naer het m~el tot ftapen vvort genegen 9

Soo laet u tot den dranck niet op een nieu bewegen ;

Oock maeckt u nietgewent te drincken inder nacht ,

Want hierom vvert de matgh ah uytte zó gebracht .

JsAaer wacht tot aller tijt de leden vol tefuypen ,

Dat maeckt een grilltgh breyn en baertonguereftuypen 9

Hy quetft fyn befte deel al vvte onmatighgiet ;

Ghydaerom , Hoüants vokk % verdrenckt u ziele niet m

DAtter fommige Dieren zyn, die ganfeh niet

drincken, is al over lange bewelenvari %Ari-

ftoteles in fyn Boecken van de Hiftorie ende Dee-
ien der Dieren . De felfde foude men te vergeefs

roet den Dranck quellen , als ftrijdende tegen naer

nature • Maer luicx heeft felden plaets in de Men-
fchen,
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fchen. De Raedts-heer EJt.Pafquier verhaelt in'c

13. Boeck van fyn Fran^oyfchc Brieven aen M.
Servin, dat de Marquis de Pifany fyn leven noch
water, noch wijn , noch yet anders en dronck.
Ende meer diergelijcke exempelen zijn te Jefen by
Piin. Nat./f. C*l. Rhod. 13. ^Anu lett. 2*.

Montaigne > des Efaisij. Maer al ift datter fom.
tijts eenige menfchen gevonden werden , die ofte

nimmermeer, ofte in vele jaren
(
ghelijck oock van

het eten ghetuyght vvert by Quercet. 2. Dut. 4.

Schenck. ^Ohferv. 39, )
ganfch nieten drincken,

fooenis even-wel fulcx daerom niet ghefont; de-

wijl den Dranckfoo wel, als de Spijfe tot onder-

houtdes levens van nooden is, ftreckende niet al-

leen om den gijl van deSpijfe te verdunnen , ende
beter te verfpreyen, maer oock om felve befondere

deelen te voeden. In fimpele vochtigheyt vint het

bloedt ende andere humeuren alleen haer voedfel

,

maer niet het vleefch, been , of fenuwen. Want
indien men fiiyver Water met een helm wil over-
halen, men fal onder inde gront niet vinden. Daer-
om en voedt het Water niet anders als de geeften ,

daeuachtige humeuren ,ende de vvey van'tbloedt,

Maer de Wijn ofte dick Bier niet alleen de felfdè,

maer oock het dickc deel van't bloedt, als mede he t

vleefch , bsenen , ende fenuvven . Het welck de

oorfaeckis, dat de gene, die veel Wijn ofte dick

Bier drincken , weynigh eten ; ende dat de Water-
drinckers, hongerigh zijn. Soo dat het Water-
drincken bequaem is voor degene, die verfchcyde,

harde , ende wel-rieckende Spijfe gebruyeken, ende
in heete Landen vvoonen . Maer de Wijn, voorde
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gene , wekkers Spijfe fimpelis , van weynigh fub-

ftantieende (bader reuck, ende wekkers Lant,end«

complexie kout van aert is . Daer-en-boven is de

Wijn nutter voor den genen , die haer maegh ende

ingewant wat fwack ende teer is: ende het Water
voor den genen, die de maegh vaftende fterek is,

gelijck men fier aen de hoenderen ende vogelen

,

datfe oock fteenkens verdouwen , door degroote
hitte ende fterekte van de Maegh, ende door dat-

ter niet licht uyt en kan fchieten .

De Wijn is als een genees-middel gegeven voor
den fwacken: ende om dateer weynigh zijn , die

niet eenige fwackheydt en hebben , foo is hy een

.
dranck gewordé van alle menfehen. Hy verfterekt

de krachten , vervochtight hetlichaem, onderhout
degeeften, helpt tot hec verteren ende verdeden

I van de Spijfe, doet het water lofen, verwermtde
[gematigheyt van ons lichacm , verweckt den flaep,

lis een remedie tegen de kouwigheyt et)de drooghte
Ivan den Ouderdom

,
verqiuckt het gemoet , ende

Imaeckt vrolick. Is daerom fcer goet voor de gene,

Idie ofte van nature , ofte door ongeluck melancho-
lijck ende fwaermoedigh zijn,gehjck Salomcn, ende
ÏPlato getuygen. By den Poëet Homerus { die van
lüle tijden voor de Fonteyne van alle geleertheyc

;ehouden wert ) drinckt H*/*»aende Telemachus den
I^Vijn om de droefheyt te vergeten : Vlyf[e$^ om de
Jnoeyigheyt , die hy fchip-breuck geleden hebben*

ier

|!e gekregen hadt , te verdrijven.
et

liem door raedt van den Apoftel om fyn fwackc
paegh te verftetcken

.

De deughden van den Wijn zyn fecraerdigh bc-

_ - . lchre-
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fchreven by d* Heere van Bartas, wiens verffen uyt
het Fran^oys aldus over-gefet zijn;

'

De vvtjngaert die geen boom en fchijnt te mogen vvefeti #

JMaer om fyn edel vocht ten hooghften is geprefin ,

De vvijnpaertdie den Olm alsfyn vriendin om~van$i%

En even als verlieft aen hare tacken hanght,

Dieplante geeft vermaeck, en door haer foete vruchten

Qeneeftfe menigh hert dat eertijïs plagh tefuchten ,

Geeft eet-fucht aende maegh , en baert gefuyvert bloet 9

En is joo voor de blaes als voor delever goet .

Verweckt bequame veru , en maeckt de geeften vvacker ,

En is gelijck een dau ontrent een dorren acker,

Verquickt het deufigh breyn, en maeckt de leden vverm
9

En maeckt eenfachten bayck , en maeckt een open dertn ,

En maeckt deledenfris , alfchtjnt de z iel geweken %

En leert eenft'ommen montbequame reden [preken ,

ln' t kort* het edel nat dat van den vvtjngaert koomt

Maeêtdateè s'menfchè hert geen noot ofdoot en[chroomt.

Maer om den Wijn fyn deughden te behouden f

moet fonderlingh gelee werden op de maet , ende

tijde van drincken. Want ghelijck hy matelijck

gebrnyeke zynde , alle de veihaeide deughden over

hem heeft : foo is in tegen-deel fyn onmatigh ghe-

bruyek, ende het droncke drincken een pelt voor

des Menfchen gefontheyt . Dewijl door het felve

de natuerlijcke wermte over-ftelpt wert , veel rau-

we ende quade humeuren vergaderen , de finner

ontftellen, ende de Menfche by nadqlcnde ralenc

wert. Gelijck fulex de Poèec Lucretim feer we
befchreven heeft in ly n j . Boeck

;

i Wan
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Wanneer eengrage mont tegulfigh heeft gedroncken t

En dat alfoo de menfth ten leften is befchoneken
,

Soo vvort het lichaem[vvaer , de beenen wonderfaack9

Oock rtjfter onverfiant , en ar.dtr ongemack .

De mom is[onderJlot , het oogh begint tefvvieren*

Men fchreeuter over hoop geleek als wilde dieren ;

En fooder yemant foeckt de gronden van het quaet ,

Het komt ons van den wijngedroncken[onder moet.

Dacrom i ft een fchadelijcke leere , eerftelijck

van de Arabifche Medicijns Rhazcs ende Avkenna
gekomen, ende oock by Dcftor Sylviusvan Parijs

geprefen , gelijck Montaigne getuyght van hem ver-

ftaen te hebben 2, des Effais 2. eens ofte tweemael
maents droncken, ende

,
gelijck de Dronckaerts

fpreken , den buyck uyt de kreucken tedrincken,

als of deMaegh daer door wackerder (oude wer-
den : foo dat dit gevoelen wel te recht weder-leyt

vertvan Sylvatic. Contr.rj. Beter was deverma^
inge , die de vvijfe Androtides dede , ( Plin.if*

Nat. 1/. s. ) om des Koninghs lAltxanders, dronc-
kenfehap in te toornen ; Gedemkt Heer Kpninck , fey>

de hy , als ghy Wijn [uit drweken , dat ghy het bloet der

erden drinckt . hnde men leeft van den Philofooph

Anacharfis (byPlin. 15. Nat. 22. Senec. Epifi. 83.

Sc 94. btob. Serm. 18. ) dathy 't eer (te glas rekende

oordegefontheyt, het tweede voorde luft, het

erde tot de fmaet , ende de vordere tot dulligheyt.

Maer hier en dient niet alleen op de maet , maer
ock op de tijdt gelet te werden. De bequaemftc
ijdtom te drincken is over maeltijdt, ende tul-

chen het eten . Want dan helpt den Dranck coe

het
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hcx verteren ende veifpreyen van de Spijfe. Soa
dat het een quade manier is van de Touonpfaamha-
mtits, devvelcke, gelijck befchreven wert by Lery
in iyn Franfche Hift. van xAmmca chap. 9. als ly

fitfen en drincken noyt en eten, ende over maeltijdc

xynde nimmermeer en drincken , even gfrelijck de
paerden

.

Nuchteren ineen ledige maegh,( Hipp.^.&itó*
acul Gal. ad *. A$h. zi. ) ofte oock nae de maeltijc

ic drincken , en is foo goet niet . Want als den
drauck in een ledige maegh komt , foo beflhadighc

hyde herftenenende (enuvven : nae de maeltijdc

gedroncken, verftoort hy het teren van de maegh
(niet anders als een pot, dre men van de zó brengt,

als men, terwijl hy ftaet en (iet , daer «enige voch-
ïigheydt in komtte gieten) waer door veel rauwe
humeuren veroorfaeckt werden. Somtijts is hec

even-wel dienftigh , om het voedfel door hetho
haem te veripreyen, na den eten te drincken : maer
alleen den genen , die de Spijfe niet lichtelijck uyc

de maegh na beneden en.gaet. Nochtans en dient-.

msn dan oock niet te drincken voor al eerde fpijfcj

wei ende volkomentlijck verteert is. Want an r

ders wert de tennge niet alleen bdet, maer de koftj

noch raeu zynde uyt de maegh na de lever gedre-

ven. Het is oock beter den dranck, die men o vei

maeltijdt drinckc, teverdeelen, als (evens eener

grooten teugh te drincken . Want foo kan hy heil

bequamer onder de fpijfe vermengen , ende dei

dor ft beter verfiaen. Maer met een reys een groo
glas gedroncké,maecktfchommeling in de maegh
het welck'i inhouden ende verteren van de bpijf

fcha
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fchadelijck is.

Men moet hem oock onthouden van drincken,

als men ftaet om tegaen flapen, ofte te bedde is :

Want den dorft, die men dan mocht hebben, fal

met den flaep .vol overgaen , gelijck Hippocrates wel

leert s.Aph. Ende infonderheyt ais men heetghe-

werekt is, ofte befweet g^gaen heeft, foo is het

kout drincken heel fchadelijck
, ( Celfusi. 3. Diofc.

*^$Jr) jae fomcijtsdpodelijck. Alfoofchtijft Bnon-

figlio m het derde Boeck van het tweede deel van fyn

jhahaenfche Hiftorie van Sicilien, dat dé Dolphijn
van Vrancrijck , de foon van Fran^ois de eerfte

iKoningh van Vrancrijck
,
geftorven is , om dat hy

Iheel heet gefpeult zynde, kout gedroncken hadde,
.lvvaer door fyn bloet fubijtelijck ftremde. Het
ellelfde is in onfen tijt mede ghefey t van den Prin^e

i|/an Walles, de foon van Iacob de eerfte, Koningh
an Ëngelant , ende is oock foo aengeteyekent in

et tweede ftuck vande Franfche Mercure.

wan dc Oefféninee, endc Rufte des

Lichaems.

Het XVI. Capittel.

Etlichaem t lievevrient, is niet alleen te fpijfen »

lek wil u boven dat al naerder ondervvijfen ,

naeil
Indien een water-fut geduerigh ftille flaet ,

Het vocht dat krijgt eenreuck, en vvort ten lejlen quaet.

K k k * Maer
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TsAaet fooje wilt den bom by wijlen ledigh maken

,

Het nat falklaerder zi)n
t
en des ie beterfmtken ;

Dus gaetet wet den nvenfch. hem dimt geenftage ruft 9

Ten is hem n'm genoegh dat hy den honger bluft .

Geen lijf dient alt ijt ftil, het dient te zijn bewogen,

Maer dat oock met befcheyt : want t(f*t volgefogen,

En met de hoft belaft y foo dientet niet geroer

t

,

En geenfins door gewelt met horten om*gevoert .

Verwacht een beter tijt, cfdoeiet voorden eten,

IVünneer het edel gijl ten leften is gefeten,

De mage fonderfpijs : gaet dan en roert het lyf.

Dat is voor alle man een noodigh tijt-verdrijf

.

Oock in dit ongeval endiergelijckefaken ,

lat meeft in alle dingh een onderfcheyt te maken ;

Want een die ledigh gaet
, of die geduerigh vvaeckt 9

En dienen niet geleek in drfen aen-geraeckt

.

Een vvacker ambachts-man die mach de ganfche leden »

Oock dan wannetr hyfweet % in eenigh fpelbefteden :

Maer die niet veel en doet, ofby de boeckenfit,

En dient maer of de maet m niet te feer verhit

De tijt dient oock bemerekt ; want in de water-vlagen

Soo dienter meerder kracht te dringen op de magen :

Maer als defomer blaeckt met heetenfonm-fehijn 9

Soo moet het lijf geroer maer kort en matigh zijn .

Een woort noch tot befluyt . Al die geduerigh fpelen.

Die moet de weeldefelfs in korten tijt vervelen

:

En die geduerigh vverekt befuert te grooten laft

,

De menfeh dunt alle dingh met beurten toe-gepaft .

Elijck de putten die uyt-geput ende beweeg!
J werden, veel klaerder water geven , endei

tegendeel, die ftil blij ven,komen te bederven ; ene

g
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gelijck het yfcr ftil leggende verroeft , ende met be-

figen fchoon gehouden vvert : foo maeckt oock de

OefFeninge dat het Lichaem ende den Geeft in ee-

nen goeden ftam blijven, daer de geftadige ftilte dc

vige af-brenght. hven-wel en is alle OefFeninge

een yegciijck niet al even dienftigh . Voor magere
de Ichrale Lichamen is vveynige , ende voor

cr :ke meerder beweginge nut en bequaem. Die
*an complexie zyii , mogen haer oock meer

DefFenen , a's de gene die heet ende galachrigh van
aertzyn , Voor den Gefondcn 15 tot behoudenis
van haer Gefontheytjiet wandelé ende diergehjeke

fachte oefFeninge genoegh , alfoo fulcke beweginge
»enoegh is om de wermte te vermeerderen , degee-

ien te bewegen, ende de vuyligheyt af te fetten, tot

/velcken cyndehet Lichaem geoefFent vvert. Maer
gene, diegefont zvnde , haer veel ftereker oefFc-

ïen , die putten het LichaenVuyt, end« ontroeren

enighfinsfynegheftakenis. Dan hier 'moet oock,
ae de lecre van Hippocraies 2, Aphor, op de ghe-
joonte oogen-merek genomen werden :. alfoo de

ene , die dagelijcx gewent iste arbeyden, al is hy
udtende Ivvack, daer minder of weet, als een an-

erdiejongh ende fterekis, ende niet gewoon is re

beyden. Men dient oock te letten op den Tijde

s jaers . Want in de Somer moet de oefFeninge

hter , ende korter vvefen , ende dat uyt de lucht:

de Winter vry meerder ende langer. De maet
zyn, tot dat het aengefïcht begint te blofen.ende

tfweet maer even be^iiu te komé ; eh in ftereke

efFeninge, als den aefFem begint te vevandercu .

ide alfmen defe teeckenen gewaer werc , dan is

Kk k z hec
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het tijt om op te houden . Want onmatige Bewe-
ginge verftroyt degeeften, krenckt de krachten,

ende verfwackthet lichaem : verhet en onrftceckt

oock het bloct ,
infonderheyt inde heete naturen.

Al te flappe ofte vveynige bevveginge beweeght

ende roert de overtolligheyt , maer en kanfe niet

uyt-vverpen. Soodat hier, gelijck in alle dingen
f

de middel-maet beft is.

Dewijl mede de OefFeninge de overtolligheyt

uyt-fluyten kan, ofte door hctlichaem verfpreyen

,

foo dient wel vvaer-gcnomen te werden, dat men
geen vol lichaem tot de ocfFcninge en brengt. Der-
halven isdebequaemftetijdt , als de Spijfe ende
'tvoedfei inde maegh al verteert is,ende het lichaem

dedcrmenende de blaes van hare overtolligheyt

ontlaft heeft. Want alfoo de verdeelinge van't

voedfel door het Lichaem van de OefFeninge veel

geholpen wert, foo moet men forge dragen, de felf-

de niet te beginnen , als de maegh noch met onver-

teerde Spijfe, ofte de aderen met raeuwe humeuren
vervolt zijn. Maer als de verteringe van beyde ge-
daenis,danis het beft het Lichaem te oeffenen.

Sulcx bli jckt uyt de koleur van het water . Want
als het (onder koleur,ende gelijck gemeen water is]

fulcx beteyckent , dat de gijl , die de maegh nae de
aderen gefonden heeft , noch raeu is . Maer a!s het

geel endegalachtigh is, fulcx beduyt, dat defelfde

gijl gekoo&ende verteert is. Ende 'tgene maer wat
bleyckachtigh is, toont dat dc tweede kokinghe
maer volbracht en is. Als nu dan blijckt uyt het

geel water, dat oock de derde gedaen is ,foo iftde

rechte tijt om het Lichaem te oeffenen . Want alf-

dan
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dan werpt foodanige Beweginge ,de overblijffelca

uy t , en de vuy Iigheyt, die in de kieyne fweet-gaet-

gens fteeckt. Maer indien men het Lichaem oerTe-

nen wil eer dat de fpijfe verteert is, foowert het

verteren belenende het voedfel noch niet wel ver-

dout zynde,door het Lichaem verfprey^endealioo

vele raeuwe humeuren tb de aderen vergadert, en
daerdoor verfcheyde Sieckten veroorfaeckt . Nu
ghelijck de Oeffeninge bequaemft is voor den eten

,

ende als de Spijfe van de voorgaende maeltijt vol-

komentlijck verteert is ; foo en moet mé oock met

j

de felve niet al te langh wachten , ofte tot dat men
al wederom honger heeft. De bequametijdt dan
om het Lichaem teocffenen kan met defe eenige

wet bepaelt werden : Daer honger , ofte noch
raeawe Spijfe in 't Lichaem is , en moet men niet

arbeyden. Hifp. 2. Aph. iC* Daerom is de morgen-
tijt,de bequaemfte om het lichaam teoeffenen ,als

de maegh ledigh , ende de vuyIigheyt cnde *t water
ghelooftis.

De felfde tijt is bock bequaemft om te ftuderen
,

ende met de finnen te arbeyden. Want de wermtc
is dan wackerder , ende nietbefigh met het verte-

ren vande Spijfe, ende de geefté konnen dan vrijer

in de herlTenen op-getrocken werden, die oock
door den flaep als dan vermeerdert zyn. Maer in-

dien men terftont na dé eten wil gaen ftuderen, foo

werden de geeften en de wermte van de maegh af-

getrocken, ende de herlTenen met dampen vervult

:

het welck raeuwigheyt inde maegh, fvvaertein'c

hooft, ende ander quaet veroorfaeckt

.

Iln
de Oeffeninge moet dit oock waer-genomen

K k k 3 . wer-
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werden ; dat vele bewcgingc inde Son het Lichaem
verhet, de humeuren teelt ende beroert ende den
genen die een fwack ende vol hooft hebben, feer

lchadelijck is. Daerora is het nut ende oirbaer dat

men hem oeffent in de ('chaduvve. Hier en bovtn
moet men oock lette d^t in dc ocffemngédemeefte
leden bevveeghi werden. Want aifler maer een

lidt en bevvceght, ghehjck de armen in de fchoen-

makers, de beenen in deloopers, danwert dat lidt

j

alleen door deoeffemnge ftercktr : ende de ander

ongeoeffende bh) ven fwacker, ende trecken naej

haer al de quade humeuren ende fieckten van dei

ftereke. Daerom wert gelooft dat de Napoliracné,

die meeft rijden, jae oock > gelijck ïck aldacr gefier

hebbe, met cé ftoel door de ftadt gedragen werden
feer met het Podagra ghequelt zyn, ende niet al tc

bequaem, om haer vrouwen , ofte veel liever orr 1S

haereygen vverek te doen: het vvelck Bippo$rau\ \

verraaent van de Schyté in fyn Boeck van de lucht

wateren , ende plaetfen .

Ende ghelijck de lichamelijcke bevveginge nie|

prijflelijck en isallTe te luttel» te veel , ofte maer ir vc

een lidt en gefchiet: foo gaet het oock met deoeffe l{]

ninge van onfen geeft ofte verftant. Die haer ver -

ftant ganfehniet enoeffenen, zyn in alle dingeï W>

los, ende moeten met fchaemtedickvvilsfwijgen ^

daer een ander met eeren fpreeckt . Die het vvey ^oi

nigh ocfFencn, laeten haer veel voorftaen , endfc
meenen datly alle man te wijs zijn, S^ofeydeeciW
tijts de Philoiooph vande jonge ftudenren, datalfljp

eerft te Athenenquamen heel wijs waren, ericjPij

alffedacr van daen gingen, maer halfwijs: vvarlfe
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daereétijtgeftudeert hebbende, fagenfe wathaeral
ontbrack,ende die te voren meenden alles te weten,

verftondé na veel leeren het devijs van den Hoog-
geleerden ende noyt ghenoes>h gheprefen Heere
Daniël Heinfius; Quantum cft quod nefcimm ! Wat
ifferal dat wy niet en weren

Die maer in een deel van de Ziele geoeffent wer>
den , zyn traegh in't ^nder . Die alleen fien op de
ftudien

, zyn gemeenlijck heel bot inden borger-

lijeken orn-gaiigh,foo datfe by 'tvoick eer voor lot,

als wijs gehoudé werden*, die een hovelingh alleen

wil weten , blijft ghemeenlijek ongeieert . Heus
oock een misflagh, datfommigc meenen door een-

derley ftudie,het zy de Rechten, Medicijne, ofte

yet anders, alles te weten, ende vanailes te o.or-

deelen ; want diealcijt in.een konft blijft hangen ,

is in een ander heel oneervaren • Maer dewijl alle

Wetenfchappen, gelijck Cicero feer wel gefeyt heeft

pro <Arcbia 9 eenen ghemeenen bant hebban , ende
lis met een maeghfehap onder malkanderen ver-

knocht zyn , ioo is alderbeft dat men vaneenefyn
pornaemftc werek maeckt, fonder even- wel de
tndere heel aen een zijde te fetten

.

Die haren Geeft oeffenen .fonder het Lichaam ,

lyn een proeve, feyt een Preèck-heer Campamü**
(oorde machtigen

,
ftruyek-roovers, vry-buyters,

)o<3-oren, eh Apotekers: gelijck die het Lichaem
Dnderden Geeft oeffenen een proeve zyn voorde
ophiften, Hoofc-ke&ters, eh Guychelaers. Daer-
men plachten de Rqmeynen, ghelijck SallnJHus

ptuyght, den Geeft noyt te oerTenen fonder net

ichaem

.

K k k 4 Dïq
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Oie het verftant te veel oeftenen , endeb^er fin-

nen al te veel te doen geven, verteren haer gteften,

ende krencken haer lichaem : ghehjck men fiet acn
het teer vvefen van degene diefonder op-houden
geftadigh met den neus in de boecken fitten . Laet
ïulcke luyden naede vermaninge van haren Seneca

Juyfteren , die aldus fpreeckt ïn'claetfte Gap* van't

boeck vande Geruftheyt des C>emoets, Men moer,
feyt hy, het gemoer wat los laten : geruft hebbende
fal het te beter ende te vlijtiger op-ftaen . Gelijck

men vruchtbare ackers niet te veel en moet vergen:

want de vruchtbaerheyt noyt braeck leggende iou-

de haeftuyt-geteeltzijn, alioo breecktoock dége-
ftadigé arbey t eé wacker verftant, Waer uyt blijckrt
dat de Ruft niet minder noodigh en is, als den ar-

beyt. Want de felfde is de toevlucht ende remedie
van de moeyigheyt,ende herftelt de vervallékrach^j

ten. DaeromgaethetTeer wel met den Geeft, ende
het Lichaem als arbeyt en rufte bequamelijck door]

malkanderen gaen. OviL Ef. Her. 4.

Die pJttjt woelt en niet en tuft 9

Wort veel in haeften uyt-gebluft;

Maerfomtijtsfchoven tuffchcn bey ,

Js als een regen in de Mey .
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Van Slapen > ende Waken

.

Hec XVII. Capittel.

DE nacht duelt uyt de luchten noot ons om teflapit%

Ghy doet na fyn bevel, hy ijfer toegefchapen:

En fchoon dat u de geeft tot lefen is beluft 9

Ghy des al niet te min begeeft u tot de ruft

Doch eer ghy dat beftaet , joo buyght u Jvvacke leden %

En gaet tot uwen God en offert hem gebeden
;

Wat vveter eenighmenfch die hedenflapen gaet 9

Ofhy [al mogen pen den naeften dage-raet l

Ghy neemt tot u gerief eenflaep van [even uren 9

Maerlaet u bedde- ruft voor al niet langer duren

:

Wie[even urenflaept , die heeft fyn volle maet9

Het zy dejonckheyt rijft, ofdat[e nedergaet.

Het ganfche lichaem fluyt wanneer defonne-paerden

Sigh geven na de zee , en vvïjcken vander aerden

:

En hy weckt op een nieu definnen uyt den droom 9

Wanneer hy weder komt gerefen uyt denftroom ,

Verfet u diepgeheym
, verdrijft defvvarejorgen,

Maer laetfe weder toe ontrent den vroegen morgen
9

Maeckt u dan veerdigh op , dat is de befte ttju

Die vander aerdenftifght , en nae den Hemel rijt •

Js u defneüepen genegen om tefchrijven t

Ofwiljedijnen geeft tot aen den Hemel drijven»

Ofhtb)e diep gepeys ten goede van denftaet 9

Daer is geen nutter tijt als in den dage-raet •

Wanneer ghy neder-fijght , foo vviltu matighdecken9
En pooght noyt al tefeer de leden uyt teftrecken:

K k k 5 E»
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En leght niet op den rugh als ghy den flaep verwacht*

Dat maeckt u mmighmzeleen ongtrufle nacht .

Het ftopt de geeften op , en baert onguere droomen
f

Die
, fchoon het u verdriet

,
ghy niet en kont betoomm

:

En laetgeen ven/Iers op \ en foo het vvefen magh ,

Enflatptniet in de maen > ofmidden op den d*gh .

Ooch foo ghy zijt geneyght den acker vande vrouwen 9

En onder ditgeheym u eygen huys tebouvven.

Dit is de nu-ft* ttjt, nu dient het lam befayt\

Het hchaem is geruft , de geeft die is verfrayt •

^ehoftet , rauwe jeught : die echte vruchten telen,

Gaen tot een Aeftigh vverck , en gejenfms om te (pelen ;

En doet het nimmermeer ( het is een quaet gebruyck
)

Ofmet een droncken hooft , efmeietn vollen buyck.

AL ift datter van feker volck , TroglodyU ghe-

noemt, gefchrevcn wertdatfe nimmermeer en
ilapen ; ende dat Plinius mede gemyght 7. Nat0 s*.

da* Mecenas in geheele drie jaer niet een oogenblick
geüapen heeft, foo is fulex even-wel geheel tegens

de nature. Want de Slaepons niet veel minder
noodigh en is, als het eten * Macr om hem wel
fe ghebruyeken 9 moet voor eerft op den tijde gelet

werden .

De bequaemfte voor den Slaep is des Nachts, om
dat het als dan duyfter, ftil, ende koel is. Laet

dan de OefTeninge, gelijck gefeytis, voor den etenj

ghefchieden ; ende de biaep nae den eteji , dochl

even-wel nietterftont , maer een uer ofte twee naerj

het avont-mael
.

, want het hooft fou,de anders mei
t

veel dampen vervult werden, ghelijck GaUnm.&v.'
wel feyt op *Apfa £7.

m
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De Slaep over dagh is mede om de felfde reden

voor den gefbnden ongefont > alfoo hy de dampen
i

in't hooft doet op-ftijgen , die anders door het vva-

|

ken hchtelijck verteren, waeruyt finckingen >pijn

in't hooft, ende ander quellingen voort kornen #

Maer yemant, die door veel arbeyt feer vertnoeyt
1 ende verflapt was , ofte een ongeruftc nacht gehack
hadde, ende vvackerghehouden was, die oiach
fulex by daegh wel wederom in-halen

.

Men moet oock letten dat deSiacp niette kort,

!
ofte te langh en zy . De rechte roaet is, tot dat de
Spijfein demaegh ende lever verteert is , ende de
vervlogen geeften herftelt zyn . Maer defë tijdt

moet wat verandert werden nae dat de naruerlijcke

vvermte veel ofte weynighis* Minder als fes uren
te flapen, is naeuüjcx ghenoegh : al wat boven de
negen uren gaet, dat is te veel ; feven uren mogen
door de banck beftaen, loo dat die de middel mact
mogen ftellen

.

Hier dient vorder aen-gemetckt , dat fommige*
infonderheyt de gene die ftuderen , feer qualijclc

doen, alfle'savonts langh na denetcn op-blijven,

ende daer-en-tegen des morgens nae het op-gaen
van de Son blijven leggen, endealloo, gelijckmen
feydt , een gat in den dagh flapen. Want fy ver-

landeren alloo de ordre der Naturen : dewijl den
nacht om te flapen, ende den dagh om te waken
geprdineert is . Want als de Son op-komt , ende
Id'aerde befchijnt, (óo opent hy door de wermto dc
kleyne gaetjens vandehuyt,endetreckt de voch-
tigheden ende geeften van binnen na buyten, ende
noodight ons alfoo tot waken ende arbeyden • En-

de
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deals hy wederom ondergaet, dan werden de felve

I

gaetjens gefloten , ende de vochtigheden ende gee-
j

ften in-getrocken , ende den Menfche alfoo tot de |i

rufte vermaent Die dan 's morgens als deSon f

i

endede Wereltons op-wecken, ilaept, ende diep

in den nacht, als de Nature ons beveelt te ruften,

vvaeckt, die ftoot de gemeene ordre, ende debe-

fonderein fyn (elven
,
ganfeh om , ende verfwackc

de humeuren, ende geeften door contrarie bewe-
gingen, dewijl hy alles naebuyten treckt, als de

j

Nature 'tfel ve tot ruft binnen roept . De gene fey t \

de Platonifche Philofooph Yicinmi. deVita7* die

den nacht tegen de nature voor den dagh , ende in

tegen-deelden dagh voor den nacht ghebruyeken
gelijck de uylen ; die volgen oock tegen hare danck
dacr in de uylen , dat gelijck de oogé van deïelvigej

in't licht verduyfteré, alfoo mede het licht vanhaeri

verftant tegen het blincken ende glinfteren van de;

vvaerheyt verduyftert. Daer-beneffens vvert hetl

verteren van de Spijfe, door die manier van doen;

feer verbinden . Want van de Lucht, die by daeghl

vvermer is, ende van aibeytende waken, zyndcl

geeften wat vervlogen , lbo datfe van nieus weder-!

omghemaeckt, ende herftek moeten werden : hei

welck de genet die s'nachtslangh opblijven, infon S

derheyt die ftuderen , beletten , alfoo dat haer gee-i '

ften tot het teren van demaegh, ende betover! I

dencken niet en konnen gen©egh doen : Wantfj v

trecken een groot deel van dc felvige uy t de maeglj 11

na het hooft , ende vervollen met eenen de herflej i

«en met dampé» waer door verfcheyde raeuwighei 6

den door het geheele Lichaem , ende finckingen iij
1

het hooft gtoeyen. Hie
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Hier mocc oock gelet werden , hoe men hem
leggen fal om te flapen , (

Hipp. 2. Prognoft. *Arift. s.

Frobl. 3.) te weten niet heel ftijf uyt-geftreckt f

maer armen ende becnen een weynigh ghebogen 9

het hooft wat hooger , ende het Rchaem op een

zyde. ( Siet Cuyon 3. de divers, hc. 7. ) Het flapen

op den buyck , en opdenrugh is heyde fchadeüjck.

Als oock het flapen onder den blauwen hemel , eh
onder het fchijnen van de maen , ende met open
venfters: maer de flaep-kamer dient van alle damp,
ftanck, ende vuyligheyt gefuyvert ghehoudente
werden . Het bedt moet (acht zijn , ende nae den
tijdt des jaers gereguleert . Wat belanght de floffe,

die en is in alle Landen niet eveneens , De bed-

den, ende marrafftn werden ghemaeckt van wol,
katoen , ofte piuymen * kick mach ghebruyeken,
daer hy aenghevvent is, fonder te letten op'tgenc

hierover ghefchreven wert by Doftor Roderick van
Tonfec*, eer-tijdts Profcffor te Padua , alwaer ick

Ai.no [616. fynieffengehoort, ende fynprack-

tijckgevolght hebbe. Men moet hem wel wach-
ten, feydt hy , lib. de tuend. valet. cap. C. te flapen

op bedden, die met pluvmen gevolt zi)n, ghehjck
in Duytflant: alfooluicx graveel inde Nieten doet

groeyen, onnatuerlijcke werene verweckt, ende
het lichaem tot deteringh bereyt . Maer dat den
heieerden Heere hier in bedrogen is, blijekt aen

veel duyfendcn van menfehen in Duytflant , ende
'n Nedcrlant , die alle haer leven op foodanige bed-

'engeflapen hebben , ende even-wel nimmermeer
oodanigh ongemackghewaer en zyn gheworden,

itftaet hiereven-vvel vvaer te nemen, datfom-
anige
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mige feerqualïjck doen , die te bedt gaende , haer

hooft mee bonte mutfen , endediergelijcke heete

dingen bedecken, endeal te (eer broeyen , vvaer
door het uyt-vvatffemen belei zynde, verfcheydc"

catarrhen ende finckingen veroorfaeckt

.

Vorders als nu door den Slaep het verteren van
de Spijfe volbrocht is , ende de geeften ende krach-

ren verfterekt zyn, foo moet men tijdelijck op-

ftaen, ende aen fyn v verckgaen , fonder langh te

blijven leggen fnoreken, ende niet alleen een ftuck

van den dagh , maer een grooter deel van het leven

door den flaep te verliefen
;
volgende daer in de

neerftigheyx van den Grieckfchen Orateur Dem$
fihenes, die hem bedroefde, als hy fagh dat yemant
vandeambachts lieden voor hem opwas. Want
recht foo langh leven wy , als vvy waken. Even
wel foo moet het waken mede matigh wdë. Want
te veel zynde , verteert het de natuerlijcke wermte
verftroyt de geeften

,
verdrooght het Lichaem

verduy ftert de finnen , ende befchadight alle werc
kingen des Lichaems.

yan het iofen des Kamergancks

,

Waters 5 &c. als oock van het

By-flapen

.

Het XVIII. Capittel.

T] Et lichaem is gevoet.het moetfyn af-gangh hellen

Jl"Ï Al waer het tsgevloeyt, daer moet het weder ehlen
%

En als dit in de menfeh niet ever- hant en gaet >

Sêo ijjet aen de m&egh en al de leden qustei .

Ghy



GESONTHEYT. 15*

Ghy, als ditqualick wiljoo wilt den af-gangh wetten

Door pru) men, langh rozijn ofmoes van violetten ,

Van beete, van laten , van ander heylfaem kruyt ,

Vat maakt de wegen glat^tn jatgt hetfwadder nyt*

'Wilt vordtr *t uwer baet in alle vlijt beforgen*

En hemmen daer het dient , en vvaffen aüe morgen,

Maeckt neus en ooren reyn
3
en ffoch voor al den mont$

Dat is voer eerft de maegh en al het lijfgefont.

"Noch tjftt wonder nut om dampen uyt te drijven*

De leden alle daegh met d ecken af te wrijven:

*Al dit is wonder nut en even wonder net
,

DusJiet dat ghygefiaegh opdefsn regel let

TV is noch overigh tot onderhoudinge der Go
M fontheyt , dat hetoverfchos , 'twelck alle dage
t het verteren van de Spijfe vergadert vvere , af»

iet, om het Lichaem fuy ver te houden. Daer-
y ift dienftigh , dat men des morgens op-ftaende

ftont te kamer gaet, op dat de vuyligheyt door
werek van den dagh met en kome te verdroo-

1, ende verftoptheyt te veroorfaken . Indien den
yck wat hardachtigh is,foo lal men hem vejfach-

> metin'c beginlel van de macltijdt of;e wat te

ren te nemen, lange rozijnen
,
hanen-nat, kool-

ermis , oft dat van groen-kruy t ghemaeckt is , als

ec , maluwe , violen, ende diergelijcke , pruymen
: corinthcn gheftooft , ofte oock eenigh vlcelch-

met wat fene-bladeren geweyekt , een ucr voor
neten genomen.
Soo moet oock het overfchot van de tweede re-

gh, die in de lever ende aderen gefchiet,als m<*~

van de derde in elck deel ,
af-ge(et werden* Ende

de-



j6o DEN SCHAT DER
dewijl dit leftenaeulijcx van de Nature ghedaenen
wert,foo moet de dagdickfche oeffeninge haer daer
toe helpen . Soo drae dan yemant op-ftaet fal hy
fyn hooft kemmen , den mont fpoeien , de tanden

j

ende tonge reynigen,ooren en neus fchoon maken, I

de oogen ende 't geheeie aenficht met kout water af-

wafTen,höt lichaem ende infonderheyt armen ende
beenen wrijven : ende aldus bereyt zyndehemtot
fyn gewoonlijcke oeffeninge begeven

.

Hier toe behoort mede het af-fchieten van het I

natuerlijck zaet . Want als het felve in fyn vaten I

overvloedigh is , foo moet het nootfaeckelijck by I

tijts ghelooft werden , ofte bederven , ende een I

fenijnige nature aen-nemé» infonderheyt inde genei
die gefbnt ende fris van lichaem, vverm ende voch-

I

tigh van complexie , ende dien volgende vol bloets I

( het welck de materie van 't zaet is
)
zijn • Wantij

in fulcke indien het zaet niet by tijts af enfchietll

werden veel fchrickelijc&e ende doodelijcke acciljj

deriten verweckt , te weten, kortheyt van aeiTem |L
fwaermoedigheyt , loomheyt, geeuwen , fuchtcnjr
benauthcyt,ydelheyt van hooft, ende diergelijckeJ

'

Dan als fy datquijt werden , foo zyn fy mede vanF
alle diequalijckheyt verlicht, ende werden wederJ
om fris ende wel-gedaen ; te weten , als fy daer vauln

1

over-Iaden zyn geweefh r^nde men behoort heil

oock niet eer in't werck te (tellen . Doch meul
moet de nature ende krachten aen-fien . Wantl
daer den eenen over krocht ende fteent, daer gadj

den anderen licht mede deur. Men vinter fomrnigu h
die in dit werck meer arbeyt, alsplafier vindenAcfi)

daer andsre by-nae geftadigh op haer neus foudafc
leg

«
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leggen . Wacr van ick eenige mede heb hoorea
roemen , dat fy den amoureufeo Poëet niet toe ei*

gaven, die van fyn felvé aldus aen-gaet. Amou 7.

nu per bh fiava Ceres, bis candida Pithi ,

Ter Libas vfficio continuata meo efi.

Exig$re a nobis angufla nofte Zortnnam %

Et memini nuvatmfufiinuijje novtm .

Dan dit en is geen ordinaris vverek, mnereen
buyte-kans ghevveeft, ghelijck Sofia by FUutun*

fpreeckt tAmphitruone van den langen nadudu. i«-

piter by xMcumtn* bededen om den ftercké Hercules

voort te brengen:

Hu nox feit

a

t txercwAo fcorto tartdufö mdh

Maerditen komt noch niet by 'tgene vaneen
fekeré Springer verhaek wert in deFranfche Proe-
ven van d' Heere van Montaigne

, 3* des Effais /. die

hierom van fyn vrou in recht betrocken vverde»

Vaer over de goede Keningimic van Arragon
onnis wijfende , eens foo veeïdaeghs fielt , als de
et-gever Solon in een maent *

De Keyferinne Mefalim was hier in ganfeh on-

mfadelijck , foo dat de Poëet Itevenatis van haer

chrijft

:

Sy was giflaegh aen Venns dans,

En eer vermeeyt 9 als fut van mant •

Een Dominicaner Monick Tkemas Campamüa'm
enMedicijn-boeck, dit Iaer 1 63 5. uyr-gegeven f

ek de maet voor de gchoude s'weecks na het getal

Lil der
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der Gratiën , voor de ongehoude, alfoo, feyr hy, fy

*

trrinder daertoe verweckt werdé,foo veel'smaents,

als de Maen in die tijdt om-Ioopt. Lact dan de
Geufen vry ftil fwijgen , met haer verwijten dat de
Monicken nieten weten, dewijl fy foo naeu weten
te bepalen oock die dingen , in de welcke haer on-
wetenheyt foo gheheel fchandelijck niet en foude
wcfen . Maerom de verfchillende geftaltenifle der

Lichamen, ende de verfcheyde ghematigheyt der

menfehéen kan hierin geen algemeene wet geftelc

werden : dan is aki jt beter fyn nature te vveynigh
toe te geven, als te veel i ende men vinter feer wey-
nigh,die de ftantvaftigheyt van den Philofooph
Xenocrates na-volgen.de vvelcke met geenderhande
careflen van een fchbone ende vvackerebafin tot

vvelluftkondebevveeght werden, al wad dat fy

haerfulex wel verftont, ende eenen hedennacht
daertoe bededen, gelijck uyt Laèrüus (chrijft Cafti-

gliom in het derde Boeck van lynen Italiaenfchen \

Corrifaen.

De rechte maet is , tot dat men voelt dat het Lio>
haem hier van verlicht, ende veel luchter vvert als

te voren ,tnaer dienaehet werek een fwackighey^

voelen, moeten weren dat fy meer doen als fy kon*
nen verdragen , ende haer krachten roe-laten , die

daer door (eer verminderen. Die kout ende droogh
vancomplexiezyn, oude ende fieckelijcke luydenf5

en mogen hier niet wel tegen
,
jae voor de leftc en is

het niet alleen fchadelijck; maerdickwils doode-
'

lifck . Want tot een vverek, daer uyt een menfeh
een aader fpringt , geüjck de Philofooph Democritut

fprack, (Vlin. t.) behooren vry al wat krach*»
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ten. Soo dat fulcx beft paft de gene, die kloetk van
lichaem zijn , een vvermeen.de vo.chtecompl.exie,

gelijck gefeyt is,ende dien volgende vee! blaets en-
de zaets hebben, ahoockdie pbJegmatijck (Hipp,

6. Epid.6. ) ende fterck zyn : endeinfonderheytdic
inde fleur van haer leven zyn, endedaer van feggen
vvy ghemeenlijck ; Oude luyden mogen het doen f

maer het is jonge luyden werck.
Niemanten dient hier roe fyn nature te verwec-

ken ; maer foo langh tc beyden» kyt Ari/lohlts , tot

dat hy daertoe van felft geprickelt yvert . Oock ift

gefonder 'svvinters en in'r voor jaer, ab des fomers»

ende 111 den herfft. Endeal.fchijnter verfchil te zyn
onder de oude. Doftoren ,of het gefonder is, hier

toe met ten voIle,ofie een ledige maegh te komen

:

foo is even-wel het befte gevoelen , dathet niet ge-

font en is terftont na dé eten met een voilen huyck,
maer s'morgens als de fpijfe verteert is,het lichaem

lucht ende de geeft luftigh is, dit heugeiijck werck
te beginnen: endedaer dan wat op te flapen-.ofte

altijdc wat te ruften » fonder terftont op te ftaen ,

volgens het Spresck-vvoort, Op gedaen werck is

goct ruften.

PLINIVS xxvi 1 1.

Nat. Hift. v 1.

Venerem iamnavit Dtmocritm , ut in qua homo alim

exiliret tx hsmim. EJl hrcle Tantas ejns utilior*

tAthltU turnen torpentes re{lnnHntm vtnere, &tr

Lila
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Van dc manierc des levens van
Oude luyden.

Het XIX. Capittel.

MAerfchoon op ons bedrijfweft neerftigh acht genomen $

Noch laet den ouden dagh niet over ons tekomen\

Alfiaet een keerfeftil en buyten aüe vvint %

JAenfiet dat eygen vier ten leften hoer verflint.-

De doot woont binnen ons> en defefvvacke leden

Diefneüer> naer hetgraf » en hellen naer beneden:

*Al vvoftnen out gabon by v% ijlen eens vermaeckt9

Nochfiet men even-wel dat fynen valgenaeckt.

Wel om dit kranck geftel te mogen onder-houwen 9

Soo moet men na den eyfch verfekryde> dingenfchouvvefr9

Verfcheydefaken doen . Van beyde dient gewaeght
Voor u die van den tijten oude dagen klaeght •

Voor eerft wilt u gemoet van alle tochten keeren ;

En laet u nimmermeer van tochten over-heeren ;

Al wat den geeft bmert dat is geduetigh quaet ,

Doch meeft wanneer de menfeh tot hooge jaren gaet •

Voort hoedt h van de fpijs die fvvaer is om verteren »

En laet geen harde koft u teere leden deren:

Siet oock dttghy voortaenu niet en over-braft f

TVtint voor eenfwacke maegh en dient noytfwarclajl, I

Van tafel naer het bedt . Vermijt u van de vrouwen >

En laet ddfrilfche jeu^ht den echten acker bouwen ;

Het is een warefpreuck , Wie opfyn letrfen pijl 3

Dim iffet meer als nut dat hyfyn boeitjen mifi .

Ofwel eenfchoone maeght by David was gelegen »

jiy wort vanhm vemermt9
moer liet hem niet bewegen^



GESONTHEYT. i$f

Sygunt hemjeughdigh bhet, doch bleef'gelsjckfe vvat„

$00 dat hy noyt een bloem van haren maeghdom las «

De vorfl verftont hetftuck ,
hy wijl hoe deftfaken

De krachten hinder doen , enfwiek* leden maken

:

Demenfch is kout en droogh ontrent den ouden dagh 9

Soo dat hy heet en vocht niet meer ontberen magh .

Wel oefentdan het lijfa maer door een [acht bewegen ,

En voedt een langerJlaep, dat is u beften fegrn :

Neemt noch tot u behulp de geeften van dm vvi)n s

Maerdie moet even"wel naer eyfchgedroncken zijn.

Betracht een open ltjf y en dat met fachte kruyden.

Een vocht dat krachügh ruymt en dientgeen oude luyden
;

Dat raet de kunftt nojt als in een hoogen noot ,

Want *en een kranck geftdm dientgeen hardenftooi .

fotge ende neerftighcyt men <*ock/aen-

went om het lichaem wel te regeren; foogaec
het even-wel nootfakelijck akijt nae iyn ende > en
den ouderdom komt ons onverwacht, endegelijck

als al flapendc op denhals. Heus dan oock dien*

ftigh ende nootwendigh , dat devvijl wy van d*an-

der jaren gehandelt hebben., nu al hier befchrijven

demaniere van leven , die by Oude luyden dient

onderhoudé te werden. Want allbo de natuerhjeke

vvermte in dsfe jaren flap is, ende de krachtende

fterekte van 't geheele lichaeai nu verlVvackt ; foo

openbaren haer iichtelijck rnde feive , de fouten en

3ngeregeltheden,die inde vorige jaren begaenzya ?

inde die noch in de felve bsgaen werden, en blij-

den niet langh verholen , ende verfuv mt ende geen
icht ghcflagen zynde lbo komenfe alle dage te ver-

jtooren . Waerom wel gelet dient,datmen op defe

Lil 5 rijdt
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tijdr een goede maniere van leven vvaer-neme.

Dewijl dan indé Ouderdom ( wiens bcginfel wy
rekené na het fevende feven-jae^ ofte her vïjfugftc

jacr) her lichacmalledaegh meer verdrooght.ende
de natuerlijcke werrnte vetteen : foo moeten aile

Oude luyden in*t ghemeen lettcü , om c'e droogl.ue

voo» t re. komen, endede werirK.? , föö veel nis mo-
gcrtijck is, te bewaren : clërHalfèri dient alle haer

maniere van leven te ftreefcen nae vvermte ende
vocht iifcheyu

Lm dan de Oude luyden een wesme ende voch-

tige 3LUCÏ)tfoecken jende die van haer fel ven foo

niet en is , nae die gemitighey t toe-maken , in den
Herfft inibnd^rhcyc ende Winter, de welcke de

OudeJuyden alder-meeiï ëfgen is . Want al is de

Winter vochcigh , foo werdtn even-wei op die tijde

de Oude luyden door de kou , die onfe natuerlijcke

werrare tegen is, eudefy weynigh hebben , feer be-

fchadight

.

Het ©öSöfd rnoet oock wetm en vochtigh zyn,
van goei Jap ende licht om te verteren : gelijck daer

is Broodt dat wel ghercfen ende ghebacken is f vet

vieefch-nat, vleefch van kisckens, hoenderen, en
capocnen ; als opek kalfs-vlcdch , geyten-vleefch,

eyeren , ende diergelijcke , die haeft in de felfften-

digheyt van ons lichaem veranderen , ende denlic-

hame veel ende goet voedfel geven , ende in de
maegh niet lichtelijck en bederven . Veleprijfen

v

hier, als de Oade luyden (eer nut ende dienftigh ,

den J^OIUCÏJ/ dewijl de felve verwermt, ended*
flijmerachtigheyt, die veel in Oude luyden is

,
af-^

veeght en fuy vett. Alle grove > harde ,
taeye fpijfe, I

oock*
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Oock die licht in't hooft treckt,die inde maegh fuer

wert , ende lichtelijck bederft , hoedanigh die oock

is , moet ganfchelijckghefchotit werden, ende foo

veel te meer, hoe den ouderdom hoogergheklom-
men is . Soo dat op 't lefte de Stock-oude-luyden

haer alleen dienen te onderhouden met vleefch-nac

ende florp-fpijfo : alfoo de wermcc in de felfde feer

af-genomen heeft , waer door fy niet wel en verte-

ren , en de tanden oock , om vaflefpijfe te breken

ende te knauwen haer nu ombrsken. Hier en nioet

oock niet alleen gelet werden op fpijfe vangoec
voedfel : maer oock dat de ghewoonhjcke portie

vermindert wert . Want ghehjck het licht van een

Lamp, die by-na uyc is, noch onderhouden wert»
met vveynigh ende dickwils oly e by te gieten, ende
met veel ende teffens over-gieten, uyt-gaet : foo

wert oock in Oude luyden de weynigeende by-nae
uyt-gaende werrnte door weynigh ende dickwils

voedfel te nemen verquickr, ende door tc veeluyt-

gebluft • Derhalven moeten de Oude luyden ten

jrninftcn twee-mael , ofte liever drie-mael daeghs
eten , ende den koFc diefe befigen willen, in drien

verdeden. Eerft voorden onbijteenigh fop ofte

vleefch-nat, ofte een ey , ofte een fneebroots met
boter ofte honich , ofte yet diergelijckc dat in drie

vier uren ontrent kan verteert werden . Daer nae
fullenfeop dc middagh wederom wat befigen ; als

oock des avonts, ende alsd&a'fulknfy hetgrootfte

deel van drien neme. Maer hier moet fonderlingh

waer genomen werden , dar Oude luyden niet al te

veel en eten maer in de hoedanigheyt mogen fy

fomtijts wei wat veranderingh maken* Dan*t is feer

t 11 4 quaet

,
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quact, fyn gewoonlijckc manicrcvan leven in den
ouderdom te veranderen» Hetvvelckals de Paus
Clemtm dê fevende beftont door raet van fynen
Medecijn bmtm% <Juatri daeroverte ftervcn, ghe*
lijck Sleidmm beruyghtin fyn 8. Boeck.
De Oude luyden mogen voor haren HS^aftfS

nernégoetvet Ricr,waeruytfy mede voed tel voor

haer Lichaem konnétrecken. Van foodanigh l ier

feydt menghemeenlijck, dat men foo gor t koren
brour„ als backt. De Wijn is mede haer niét mm
dienftigh f ende wert derhalven de Melck van de

Oude luyden genoemt , En de wijle P/#r<>*cbri]ft

in'c 2, Boeck van fyn Wetten , dat God de Oude
luyden den Wijn gegeven heeft ais een heylfarne

remedie tegens de frrafheyt van den ouderdom , en
om haer befwaertheyt in vrolickheyt te doen ver-

andere. Maer dit moet van het matei ijckgebruyck

verftaen werden. Want gelijck het fdveden geeft

ende 'c heit verheught, foo verweckt het veel drinc-p

ken hooft-pi'jn, finckingen , ende door de felvige

veelderhande fieckten : ende doet oock door dc
hitte van den wijrt de vochtigheyt des lichacms te

rafler verdroogen » Sy (uilen dan met matigheyt

drincken Wijn , die werm
, dun, van goeden reuck

endefmaeck > niette oudtofce te nieuen is . Maer
dicke vvijnen , die een verftoppende, ofte te famen
treckende kracht hebbefi, ofte het water tegenhou-
den , zy n Oude luyden feer ongefont Ende alfoo

defe jaren veel fieckten onderworpen zijn , als finc-

kingen , gicht, graveel, ftcen , droppel-pis, beven,

fchudden,endiergelijcke; foo moeten de Wijnen,
diefulex yet konnen verwecken , inde felve heel

nae-
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nae.gelate werden. Voor Oude luy den is de Mede
oock bequaem gedroncken. Men leeft by P/;».-**.

24. dat Pcllio Romuïas , over de honden jaren

oudt zynde, van den Keyfet %A9*g»ftu* gevraeght

werde, door wat middel infonderheyt hy foo lange

diefrisbeyt van geeft endc lichaem bewaenhadde;
ende dat hy antwoorden,van binnen met Mede,en-
de van bu> r*n met Olye,

De <©cffei1f«ge ÖCÖ IttóflaeitllS is voor Oude
Luyden mede mt ende dienitigh^opdat, feyt Gak-
nus , haer kleyuc wermte door te ^rooten ftiltc niet

vaddigh en werde. Dan defe OefFeningc moet niet

tefwaer zyft, maer alleen pm als een koelwinde-
ken de nauierlijcke wermte te doen otufoncken, en
nietuyt te blafen . ïjven-wel üie den arbeyt van
jonghs op gewent zyh

5
en moeren hem nietterftont

fevensachter-!a:e» asngefien de gewoonte haer den
felven beter doec verdragen > als andere die jonger
endeftcreker zijn ; maer ongewoon te vvereken*

(
Hipp. i9 t^Apb, 49 *

) Dienen nochtans den felven

alkncxkens te verminderen ( Cicero Catcne) ende
wat lichter arbeyt aen te houden tot haer feftigh ja-

ran, te weten al (bleken f op de wclckegeen groote

vermoeytheyt en volght . Daer nae is het langh
wandeié genoegh ; even-wel niet achtereen: maer
tuflehen beyde vvat ruftende, op dat de krachten

niet en komen te verflappen. Want Oude luyden
en dient ganfchelijck geené arbeyt ofte ocfFeninge,

die vermoey thcyt maeckt, ofte fwaer ende laftigh

valt. Maer ïnlonderhey t is het wrijven » ende fulex

meeft 's morgens de Ouden luyden feer goet. Want
alloo doöx den Ouderdom haer kracht van het

Lil 5 voed-
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voedfel tc verteren ende te verdeelen feer fv/ack is

:

foo wert de wermte dcoi het wijven 's morgens na 1

den flaep meer ontvonckt, ende de verter inge ende 1

verdeelinge van het voedfel , ende dien volgende

bet voeden van het lichaem ghdfchiet alsdan foo
veel te beter, Maer dit wrijven moet heel matigh I

xyn »*t welck de wermte alleen verweckt, ende het

voedfel nachaer treckt, maer het nae-ghetrockera

«iet en verftroyt

.

De gS)ï&ep is de Oude luyden hoogh-noodigh

,

jende moet in haer oock langer wefen als in andere

,

om haerdroogh lichaem re vervochtige, deraeuwe
humeuren te doen verteren , ende de beginfeien des

levens te verftereken . Ende dat yemant ons hier

tegen wilde werpen het Fran^ois fpreeck-wooet,

Quand jeune veilis , & vhI dort 9

C'tft figm de frochaine mort .

^Ah jonge luyden niet enJlapen ,

Ex oude luyden niet en t> naken ,

Sy kennen *t bey niet lange, maken .

daer opantwoorden wy , dat futcx wacr kan wefee .
i

vsniieckelijckeri ende onnatuerlijcken flaep , ghe- 1

lifcker dicwils yeroorfaeckt wert door verftoptheyt r

ende veel vochtigheyt inde herflenen : maer niet:
f

van de-gene die matelijck ende natuerHjck is.Want (

daer is naeuiipix yet anders, dat de Lichamen der

Oude Luyden ioo verlacht % als de Slaep ; ende
daerom hebben fommige den Siaep het leven varv

de Oude luyden. genoemc, ende Galenus prijft den
Poëet Homerus dat hv hierom den ouden Neftorbc-

fchrijfr, dat hy gewaflen ende gegeten hebbende, na
bedt
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bedt toe gingh , als fulcx het recht zynde van de

oude luyden. Macr het waken is ham k er tegen,

als'twdcke drooghte , die d'Oude luyden alder-

fchadelnckrt is, veroorfaeckt. Waetom foo veel

als mogelijck is ,
gelet dient , dat men haren flacp

behoude, ofte weder doe komen. Waertoebe-
quaem zijn, de foete amandelen , latou , ende dil

.

t>e Latou om dat fe kou: is
,
moetgheftöofcophet

laetftc van de maelnjr gegeten werden . De Dil en
is niet alleen goec , om dat hy doet flapen , maer
oock om lyn wermte ende vochtigheyt. Het is

mededienftighde voeten te walTchen > eerfeflapen

gaen , in werm water, dacr bloemen van plompen,
dil , manckcbollen , vvilge- bladeren , endedierge-

lijekein gbeloden zijn .

Voor-namelijck moeten haer de Oude luyden
wachten voor alle föafftCil ende ontroeringen des

Gemoets , de vvelcke de fwacke wermte lichtelijck

verftroeyen, ofte verfticken , ende oock de voch-

tigheyt verterennen flaep beletten, ende de doode-
liüjcke drooghte verhaeften. Laet dan de Oude luy-

den meelt letten , datie met eerhjck vermaeck haer

Lichaem ende Gemoet oefFenen,en geen van beyde

met arbeyt ofte oiigenucht en quellen. De Liefde

part een oudt man , ghelijck een harnis - Soo dat

Ovidins feer wei fey t , in de Konft der Minnen

:

Een oudtfoldaet en voeght niet wel,
Hy mocht al beter ruften ;

En min noch dient gerimpeit vel

Tot amoureujti tufte*

:

Isyemant kael ofis hy grijs ,

Jndien hy vr%t 9 hy is niet vvi)s •

De
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Degierigheyt is hem geheel onnut: dewijl de

gene j die met veel vveghs meer rey fen en moet,
weynigh reys-gelt van doen.heeft, fcndewaer voor
wil yemant vreefen , die fyn broot op een ftuck nae

öp heeft

.

Ten leften dienen de Oude luyden daer oock op
te letten, datfe haer vuyUgheyt wel qutjt werden.
Want om de flappe w*rcme blijft in haer veel over-

fchot, ende haer uvt-drifvende kracht isfwack, cn
het hchaem droogh, waer door fy dickwilshart-lij-

vigh zyn* Derhalven is dienftigh haer den buyck,
de noot fulex vereyffchende, met vochtighe fpijfe

vveeck te maken ; het welck in de Somer ende den
Hcrfft gefchieden kan, met rijpe vruchten , gelijck

druyven ende pruymen , 's winters met rozijnen ,

cownthen, vijgen, pruymen van Damafc, oftehec

fap daer van, in'teerfte van de maeltijt genomen.
Sulcx doet mede den Hotiich , ende de Mede , die

vanHonich ghemaeckt vvert : als oockfommige
moes-kruyden, gelijck kool , beet, fpinagie, latou,

maluwe; ende foete olye , ofee verfche boter alleen

genomen. Den Honich van Provency-rofen is hier

toe mede feer bequaem : want hy heeft van de Ro~
fen de kracht om den buyck weeck te maken, ende
van den Honich om te fuy veren , ende afte vegen.

Maer ftereke dingen,ende die heel Medicinael zyn,
en moet men Oude luyden niet geven , ten zy dc
groote noot fulex heel vcreyft ; eude» gelijck Gak-'

ms oock gebiedt, indien met de verheelde dingen
den ftoel-gahgh komt,alen ift juyft niet alle daegb,

maer alièen over den anderen dagh , fpo en is niec

dienftigh yet medicamenteus in te gevejn . Het ge-

bruyek
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bruyck van defe dingen, moet, na de verrnanirrge

van Calenus
, fomnjcs verandert werden , ende men

dienc ntet akijt een>ende het felve te befigen. Want
als de Nature > dcci het veel gebruyek , een dingen
gewent wert, foo en falfe ten laetften na de kracht
van het felve niet vragen, ofte daer door ecnighfing

beweegfrt werden. Daer-beneffens moetenle niet

al te veel daer van nemen , om in haer fwacke Lic-
hamen geen loop te veroorfaken, Ende dickvvils

hoeden buyck van (ukke dingen loffer wert >lioe

hy de volgende dagen meerder fal floppen

.

Oude luyden die in't bsgin van den ouderdom
komen, die fterek van Lichaem, ende hetwerek
gewent zyn, mogen het by-flapen noch matelijck

gebruyeken. Maer al is het Spieeck-woort,

Gun [chip [00 eudt , fey fchippers mèys]m %

Ofdoet noch [omtijts vvtl em nys\en t

ende dat oock Cato, als wy lefen by VUn. 2. M*/.

naefyn 8 1 . jaer , ende de Koningh Mafintfta op (fn
86. jaer noch een foon teelden , foo ghebeurt fulex

: felden , ende is geraetfamer voor heel oude luyden,

!
j

dat fy dat vverek de jonge luyden overgeven , ofce

, rasnaeeen doot-kift uyt-fien . Macrhet is even»

i, wel goet ende prijffebjek dat men by ftock-oude

c ende koude mannen, om haer lichaem te vervver-

men , ende de vveynige vvermte die fy hebben te

vermeerderen, jonge kinderen ,
gelijck Gtknus [èyt

7<Mtth. ofte een friffche jonge maeght lcyt,volgens

iet exempel van clen Koningh David. Want de

3ude luyden hebbé koude ende droogc lichamen

,

en*
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ende luttel natueriijeke vvermte, de vveickc door

klecderen ende dcckfel w.el wat bevvaert (
Pktarch.

de virt. & viüo ) maer niet vcrlterckt ofte vermeer-

dert en kan werden ;
ghelijck gefchiet door het by-

leggen van een jonge maeght, vvelckeis lichaem

wermende vochtighis, ende overvloet heeft van

natueriijeke vvermte. Dacr-beneffens hebben de

Oude luyden een gooren ende ftmekenden aeffem ,

van veel raeuwigheyt diefe vergaderen , ende om
d'onfuyverheyt van de levend- makende deeleti,

endedequadegheftaltenis van'tganfche lichaem ;

nochishaer huytdroogh, rou, ende ftraf .
In te-

gendeel hebben de kinderen , ofte jonge dochters

een foeten ende lieffclijcken aeffem , een vol ende

poeffelachtigh vleefch, ende een fachtehuyt. Soo

dat in alle manieré de (elfde groot vordeel konnen

doen aen ftock-oude luydcn . Want dewijlle de

fclve van haer vvermte mede deelen, foo heipen fy.

veel tot het verteren s vvaer toefommige ,
jonge

honden op haren buyck plegen te leggen . Sy ver-j

quickenoock het hert met haren heffeïijekenaefj

km: endedcbeginfelcn des ievens worden door§

haer vermeerdert. Want de groote drooghte, ende

de kleyne vvermte , die indefe Oude mannen is ,

treckt als-een fpongie , ofte eeakopnae hem de

aengeoame en lieffelijcke vvermte uythetmaegh-

delijcke Lichaem tot fynvoedfel : vyaer doordU

kinderen ofte dochters daer nae uyt-teren, alffe eec

jaer ofte wac meer by d'oude luyden gcflapen heb-

ben, gelijck de eervarentheyt ons leert. Even- eens

foo gaethet met jonghmans die by oude wijfs fla»

pen : ende dat is de korde wegh na de doot. Maer
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Tot Dordrecht, Gerucht hj Hendrick van Efch :

wonende in't Hof, in de Druckerije van de
Maeght van Dordrecht .
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